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Bemutatkozás

 A Szövetség 1997-ben alakult 36 civil szervezet részvételével

 Országos hatáskörű nonprofit közhasznú szervezet

 Jelenleg 57 tagszervezetünk van

 A Szövetség ernyője alá kb. 4-5000 fő értelmileg akadályozott, és 

halmozottan sérült ember, az ő családtagjaik, és a velük foglalkozó segítők 

és szakemberek tartoznak.

 2011 óta központi költségvetés által támogatott szervezet

 Célja és feladata: Érdekvédelmi tevékenységével és szolgáltatásainak 

nyújtásával hozzájáruljon a fent említett célcsoport és közvetlen környezete 

életminőségének javításához.



Fő tevékenységeink I.

 Szolgáltatások nyújtása

 Diák-önkéntes közösségi szolgálat: 6 iskola együttműködésével (ebből kettő 
speciális iskola), 8 koordinátor tanárral, 

 Mentálhigiénés családsegítő program: fogyatékossággal élő gyermeket nevelő 
családok számára,  4 alkalommal évente

 Rekreációs Program: tagszervezeteink szakembereinek, évi 4 alkalommal

 Szemléletformáló, érzékenyítő program: tagszervezeteink bevonásával, 
iskolákban érzékenyítő osztályfőnöki óra (2 ×45 perc) 

 Vándorkiállítások: Szemléletformálás, tagszervezeteink tevékenységeinek 
népszerűsítése

 Belső pályázataink: szakmai, foglalkoztatási

 Nemzetközi kapcsolatok

 Tematikus napok

 Patrónus program



Fő tevékenységeink II.

 Érdekvédelemmel kapcsolatos teendőink:

 Jogi szolgáltatások nyújtása

 Együttműködés más szociális területen működő ernyőszervezetekkel

 Részvétel az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsban (OFT)

 Részvétel az Intézményférőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület

munkájában (IFKKOT)

 Szakmapolitikával való együttműködés

 Információnyújtás: ÉTA-Hírek, facebook oldal

https://www.facebook.com/ETASzovetseg/



Érdekvédelemmel kapcsolatos 

hitvallásunk

 Tolerancia ( szakemberek- szervezetek- érintett személyek- szűkebb-tágabb 

környezet szereplői)

 Szakmai alázat (ami nem keverendő össze a szolgalelkűséggel…)

 Egyensúlyra való törekvés a tárgyalási folyamatokban

 Együttműködési szándék a hatékonyság és a kívánt cél eléréséért

 Megfelelő szakértelem a folyamatban részt vevő minden szereplőtől



Jó gyakorlatok és kihívások az önálló 

életvitel kialakítása területén

 A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény 19. cikke 

első alkalommal rögzíti kötelező érvényű nemzetközi jogi dokumentumban 

a fogyatékossággal élő személyek kifejezett jogát az önálló életvitelre, arra, 

hogy közösségben éljenek

 önálló életvitelen azt értjük, ha egy fogyatékos ember az otthonában, a 

munkahelyén és a közösség tagjaként ugyanazzal a választási 

lehetőséggel, ellenőrzéssel és szabadsággal rendelkezik, mint a társadalom 

nem-fogyatékos tagjai, és mind ehhez megfelelő támogatást kap a 

társadalomtól.  

(Petri Gábor: 
https://kettosmerce.blog.hu/2016/03/19/4_dolog_amit_rosszul_tudtal_a_fogyatekos_emberekrol)



Lakhatás

 Szövetségünk 57 tagszervezete, az ország nagyrészét lefedi

 632 fő fogyatékossággal élő személy lakhatási szolgáltatása valósul meg 

 60 családias otthonban

Az ÉTA Országos Szövetség tagszervezetei összesen

 32 lakóotthont 384 férőhellyel

 28 támogatott lakhatási egységet 284 férőhellyel működtetnek.

(forrás: Jakubinyi László: Javaslat a férőhely kiváltási stratégiához)



Lakóotthonok

(32 lakóotthon 384 férőhellyel)

(forrás: Jakubinyi László: Javaslat a férőhely kiváltási stratégiához)



Támogatott lakhatás

(28 TL 284 férőhely)

(forrás: Jakubinyi László: Javaslat a férőhely kiváltási stratégiához)



Foglalkoztatás

 258 fő vesz részt fejlesztő foglalkoztatásban – fejlesztési szerződéssel

 276 fő fejlesztő foglalkoztatásban – mt. szerinti szerződéssel

 1219 fő akkreditált foglakoztatásban (13 tagszervezetünk akkreditált 

foglalkoztatót tart fent)



Jó gyakorlatok I. 

Szimbiózis Alapítvány, Miskolc

Tevékenységek:

 Foglalkoztatás: fejlesztő és akkreditált foglalkoztatás

 Szociális szolgáltatások lakhatás: lakóotthon, támogatott lakhatás, nappali 
ellátás, támogató szolgálat

 Szemléletformálás

 Felnőttképzés

 Fenntarthatóság

https://szimbiozis.net/

https://www.facebook.com/szimbiozis

https://szimbiozis.net/
https://www.facebook.com/szimbiozis


Jó gyakorlatok II.

Fény Felé Alapítvány, Debrecen

Tevékenységek:

 lakóotthoni 

 nappali ellátást, valamint az ehhez kapcsolódó intézményen belüli 

 fejlesztő-, és akkreditált foglalkoztatást felnőtt fogyatékossággal élő személyek 
számára.

 Fény Felé Lakóotthon: rehabilitációs célú lakóotthon.

 Fény Felé Esélycentrum: nappali ellátást nyújtó intézmény.

 Kincsesláda Szociális és Fejlesztő foglalkoztató.

 Kincsesláda Akkreditált foglalkoztató.

 Kincsesláda Kreatív Stúdió és Ajándékbolt

https://fenyfele.hu/

https://www.facebook.com/fenyfelealapitvany/

https://fenyfele.hu/
https://www.facebook.com/fenyfelealapitvany/


Jó gyakorlatok 

Jellemzőik:

 Holisztikus szemlélet

 Több lábon állás

 Komplex szolgáltatási modell

 Ágazatok közötti sikeres kommunikáció



Fűzfás-ház (TL) átadó ünnepség 

Miskolc, 2019.03.20



TL-ház alapkő letétele és akkreditált 

foglalkoztató átadója

Debrecen, 2019. 03.29



Hogyan támogatja munkájukat 

az ÉTA?

 Szakmai pályázatokkal  (2014–2018 időszak)

2014 2015 2016 2017 2018

Nyertes 

pályázatok 

száma

24 25 34 34 30

Támogatási 

összeg
7.190.000 Ft 7.599.097 Ft 9.731.465 Ft 15.375.290 Ft 14.076.890 Ft



Hogyan támogatja munkájukat 

az ÉTA?

 Foglalkoztatási pályázatokkal (2014–2018 időszak)

2014 2015 2016 2017 2018

Nyertes 

pályázatok 

száma

17 18 20 23 23

Támogatási 

összeg
3.000.000 Ft 6.006.720 Ft 6.436.535 Ft 8.000.000 Ft 9.054.500 Ft



Hogyan támogatja munkájukat 

az ÉTA?

 Közvetíti az elért eredményeket, jó gyakorlatokat

 Teret ad a tapasztalatok megosztásának

 Folyamatosan nyomon követi a tagszervezeteinek fejlődését, igényeit - ez 

alapján szervezi szakmai, érdekvédelmi munkáját

 Nyitott a tagszervezetek és más civil szervezetek megkeresésére

 Nyitott arra, hogy a tagszervezetein túl, az összegyűlt tapasztalatok más 

szervezetekhez is eljussanak



Köszönöm a figyelmet!

https://www.facebook.com/ETASzovetseg/

www.eta-szov.hu

Készítette:
Bodroginé

Papp Ágnes Hronyecz Ildikó
elnök szakmai munkatárs


