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Közhasznúsági melléklet 
 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név:    Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft 

székhely:   9700 Szombathely, 11-es huszár út 116. 

bejegyzı határozat száma:   18-09-108784 

Adószáma:  20185109-2-18 

képviselı neve:   Dr. Horváthné Németh Klára ügyvezetı igazgató 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
A társaság a fogyatékos személyek életminıségének javítása, önrendelkezésének biztosítása, egyéni életkörülményeinek 
javítása érdekében speciális szolgáltatásokat nyújt a látás-, mozgás-, hallássérült, értelmi fogyatékos és halmozottan sérült 
emberek részére. Emellett a szociális ellátások és szolgáltatások körében kutatási programokat végez, továbbá 
szolgáltatásokat nyújt, valamint képzéseket szervez természetes személyek és intézmények, más szervezetek részére.  

Támogató Szolgálatot valamint Fogyatékosok Nappali Szolgálatát mőködteti Szombathelyen és Szombathely kistérségében. 
A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata keretében szervezi meg a fogyatékos emberek számára a fejlesztı felkészítı és a 
munka-rehabilitációs foglalkoztatást. 

A hátrányos helyzető, elsısorban a fogyatékos/megváltozott munkaképességő embereknek nyújtott szolgáltatások 
rendszere 

 A Forrásközpont szakembereinek meggyızıdése és tapasztalata, hogy a hátrányos helyzető emberek, köztük a fogyatékos 
és megváltozott munkaképességő emberek számára nyújtott szolgáltatások kizárólag akkor hatékonyak, ha komplex módon, 
az egyén szükségleteire reagálva valósulnak meg.  

 Természetesen a szolgáltatások egymásra épülı rendszerében a szolgáltatási elemek finanszírozása több szereplıt feltételez 
(állami, önkormányzati és kormányhivatal által nyújtott támogatás, pályázati források, vállalkozási tevékenységbıl 
származó bevételek, stb.). 

  A Forrásközpont az elmúlt 18 évben komplex szolgáltatási rendszert fejlesztett ki és mőködtet a fogyatékos emberek 
számára, amelyhez folyamatosan biztosítja az anyagi hátteret, képezi a szükséges humán erıforrást, megteremti és fejleszti 
az infrastruktúrát.   

 Szervezeti filozófiájának alapja az innovatív megoldások és módszerek kifejlesztése, adaptálása és elterjesztése, valamint 
folyamatos párbeszéd, ajánlások megfogalmazása a szakmapolitikai döntéshozók számára. 

 Az elmúlt néhány évben a szolgáltatások finanszírozásában megfigyelhetı volt az a tendencia, hogy állami és 
önkormányzati támogatások csökkenése miatt, a szolgáltatások színvonalának és komplexitásának megtartása és fejlesztése 
csak az egyéb bevételek (elsısorban pályázati forrásból) növelése mellett volt fenntartható.  

 Ez a Forrásközpont számára azt jelentette, hogy – erıforrásainak átstrukturálásával, új pénzügyi források kiaknázásával – ki 
kellett építenie azt a belsı kapacitást, ami lehetıvé teszi – a szolgáltatások folyamatos biztosítása és szakmai színvonalának 
megırzése, emelése érdekében – a fentiekben vázolt feltételekhez való rugalmas alkalmazkodást. 

Ily módon a Forrásközponton belül kialakult egy olyan komplex szemléletmód és szolgáltatási rendszer, melynek 
megközelítésmódja és gyakorlata – igény esetén – az egész város szociális szolgáltatási koncepciójának kidolgozásában és 
megvalósításában is alkalmazható. 
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A komplex szolgáltatási rendszer rövid bemutatása 

A komplex szolgáltatások nyújtásának célja: 

� a hátrányos helyzető emberek társadalmi integrációjának elısegítése: 

o az önálló életvitel támogatása 

o a foglalkoztatás elısegítése 

o a célcsoport mikro- és makro környezetének támogatása, fejlesztése 

o esélyegyenlıség támogatása 

Az komplex szolgáltatások célcsoportjai: 

� a hátrányos helyzető, ezen belül a megváltozott munkaképességő és fogyatékos emberek családjaik; 

� szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és igazgatási területen mőködı intézmények, szervezetek, és az 
ott dolgozó szakemberek; 

� munkáltatók. 
 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

Fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül: Fogyatékos emberek nappali ellátása, 
intézményen belüli szociális foglalkoztatás 

1993. évi III. törvény 57§ (1) bek. j.) pontja 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  Fogyatékos emberek   

a közhasznú tevékenységbıl részesülık 
létszáma: 

  48 fı 

a közhasznú tevékenység fıbb eredményei:   A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata a szociális törvényben elıírt 
szolgáltatásokon túl, kiemelten az önálló életvezetés, a társadalmi életben való aktív 
részvétel, és a másodlagos egészségkárosodások megelızése érdekében kiegészítı 
szolgáltatásokat nyújt a fogyatékossággal élı ellátottjai részére. 
 
Nyitvatartási napok száma:                                        217 nap 
Nappali ellátást igénybevevık napi összesített létszáma:       2854 fı 
Szociális intézményen belüli foglalkoztatást igénybe vevık napi összesített létszáma:                                                                                              
 6858 fı 
 
A biztosított  szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 
� Étkezés biztosítása: meleg ebéd biztosítása, 
� Szabadidıs programok szervezése: kirándulások, sport-, és szabadidıs 
programok 
2013.évben megvalósult programok: 

- Valentin bál 
- Savaria Múzeum-,  
- Arborétum-,   
- Berzsenyi Dániel Könyvtár, Egyházmegyei Könyvtár látogatása  
- Kirándulások: Gencsapáti- Szent Kúthoz, Lukácsházai víztározóhoz, 
Celldömölk: Vulkán Látogatóközpont, Kıszegre 
- Ausztriai kirándulás: Zotter Csokoládé Manufaktúra 
- közös nemzeti és vallási ünnepek 

 
� Információnyújtás és tanácsadás 
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� Egyéni képességfejlesztés 
� Csoportos képességfejlesztés  

A képességfejlesztés 4 gondozási csoportban, heti ütemtervnek megfelelıen 
történik. A gondozási csoportok összetétele heterogén, a kort és a 
fogyatékossági típust figyelembe véve.   
Az önálló életvitelhez és a társadalmi aktivitáshoz valamint a 
foglalkoztathatóság javításához kapcsolódó csoportos fejlesztı foglalkozások: 

- kommunikáció és beszédfejlesztés 
- kézmőves foglalkozások 
- kognitív képességek fejlesztése 
- kondicionális képességfejlesztés 
- zeneterápia 
- hidro-rekreációs szolgáltatás 
- tankonyhai foglalkozások 
- informatikai-kommunikációs foglalkozások 
- támogatott ügyintézés 
-  

Készség- és képességfejlesztés, közösségi és szabadidıs programok fogyatékkal 
élık számára – „Naprej-Elıre projekt” 

Célcsoport: 

- agysérült emberek 
- agysérült emberek családtagjai 
- a két intézményben dolgozó szakemberek 
- széles nyilvánosság (diákok, sportolók, ifjúsági klubok...)  

A 2011. szeptember 01-én elindult a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit 
Kft. és a szlovéniai Center Naprej Maribor közös, 3 éves projektje, melynek címe a 
Prevenciós szolgáltatások az agykárosodást szenvedett emberek számára, azaz 
röviden „Naprej-Elıre” projekt. Együttmőködı partnerek Szombathely Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és Maribor Város Önkormányzata. A fejlett országok 
többségében a technikai fejlıdés és a közlekedés felgyorsulása, a balesetek számának 
növekedése, a drogok használata következtében az egyik legnagyobb problémát az 
agysérültek jelentik, számuk évrıl évre növekszik. A sérülések különbözı mértékőek 
és kihatnak az emberi élet minden területére: a mozgásra, érzésekre, a mindennapi 
események megélésére és elfogadására, a tanulási képességekre, az emlékezésre, a 
társadalmi helyzetek megtervezésének és mérlegelésének képességére. Az agysérült 
személy egyik pillanatról a másikra alkalmatlanná válik önmaga ellátására, újra kell 
megismernie és megtanulnia az alapvetı élet- és munka modelleket, az élet értelmét 
és annak módját. A zavarok lehetnek tartósak és nem csak a sérült személyeket, 
hanem azok szőkebb és szélesebb társadalmi környezetét is érintik.  

A projektben az agysérülést szenvedett emberek rehabilitációját és társadalmi 
beilleszkedését segíti elı a Forrásközpont rehabilitációs-, készség és képesség 
fejlesztı-, rekreációs-, szabadidıs- és sporttevékenységeken keresztül. A programban 
jelenleg 15 szombathelyi ügyfél vesz részt, akik egészségügyi rehabilitációja már 
befejezıdött.  
2013. júniusában 50 fıs, 5 napos tábort szerveztünk Csesztregen, ahol magyar és 
szlovén agysérült ügyfelek táborozhattak gondozóik közremőködésével. A 
rehabilitációs, rekreációs, kulturális és sport programokat szakemberek állították 
össze, melyek mindegyike a társadalmi re-integrációt szolgálta. 
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2013. augusztus 27-én közös sportnapot szerveztünk „Naprej-Elıre” Sportnap 
elnevezéssel, mely fogyatékos, agysérült emberek, sportolók, diákok, politikusok, 
szociális intézmények munkatársainak részvételével és a szlovéniai Center Naprej 
Maribor közremőködésével valósult meg.  

Az év során folyamatosan zajlottak a rehabilitációs és rekreációs programok az 
agysérültek számára a Forrásközpont székhelyén.  

 
 DEVOMDA – „Fogyatékos felnıttek szakmai kompetenciáinak fejlesztése” 
projekt  

2012. október 01-én indult el a Leonardo da Vinci „DEVOMDA” 2 éves nemzetközi 
projekt török, román és olasz partnerekkel. A projekt célja, hogy növelje a 
foglalkoztatásban résztvevı fogyatékkal élı felnıttek számát úgy, hogy 
kulcskompetenciáikat fejleszti. Célja, hogy a résztvevı országok képzési rendszere 
átvegye és alkalmazza a már meglévı innovatív képzéseket a fogyatékos emberek 
számára is. Eredményei 2013-ban: a résztvevı nemzetközi partnerek  frontális-, és 
távoktatási- informatikai alapú tananyagot dolgoztak ki a fogyatékos emberek 
munkaerı-piaci integrációjának elısegítése érdekében. A közösen kidolgozott 
képzési anyagot 2014-ben a partnerségben észtvevı intézmények kipróbálják, 
értékelik, meghatározzák a EQF és a NQF-be történı beillesztésének módját és 
disszeminálják. 

Szociális foglalkoztatás: Intézményen belüli szociális foglalkoztatás 
 

A szociális intézményen belüli foglalkoztatás komplex módon és személyre szabottan 
segít kialakítani a munkavégzéshez szükséges jártasságokat, melyek a 
munkaerıpiacon való érvényesülés alapját jelentik, és egyben az önálló életvitel 
kialakítását is elısegítik. 
 
2013. december 31-én 31 fı ellátott foglalkoztatási rehabilitációja valósult meg az 
intézményben. 

 
Az intézményen belüli szociális foglalkoztatás formái: 
� munka-rehabilitációs foglalkoztatás  

 Résztvevık száma: 26 fı 
  6 órában foglalkoztatottak száma:  6 fı 
  4 órában foglalkoztatottak száma:  20  fı       
 

� fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás  
Résztvevık száma: 5 fı 
  6 órában foglalkoztatottak száma:  3 fı 

   4 órában foglalkoztatottak száma:  2 fı 

 

 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

Mns. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül:    Támogató Szolgálat 
mőködtetése 

1993. évi III. törvény 67.§. (1). bek. h.) pontja 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  Szociálisan rászoruló, súlyosan fogyatékos emberek 

a közhasznú tevékenységbıl részesülık 
létszáma: 

  98 fı 
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a közhasznú tevékenység fıbb eredményei:   A önálló életvitel támogatását a fogyatékos emberek számára az alábbi 
szolgáltatások nyújtásával biztosítja:  

� személyi segítés, 
� szállítás, 
� információnyújtás, tanácsadás, 
� gyógyászati segédeszköz kölcsönzés. 
 

 2013. év folyamán 98 fı igényelte a fenti szolgáltatásokat. Ebbıl szociálisan rászorult 
(olyan súlyosan fogyatékos személy, aki rendelkezik fogyatékossági támogatással 
vagy emelt összegő családi pótlékkal) 86 fı. Személyi segítést 32 fı, szállítást 94 fı
információszolgáltatást 35 fı, segédeszköz kölcsönzést 10 fı igényelt. 

Igénybevevık fogyatékossági típus szerint megoszlása: 
A szolgálat ügyfelei közül 52 fı mozgássérült, 29 fı értelmi fogyatékos, 8 fı 
látássérült,  
5 fı halmozottan fogyatékos, 3 fı autista és 1 fı hallássérült. 
Személyi segítés:    A személyi segítés az önálló életvitel elvein alapuló szolgáltatás, 
mely hozzájárul a fogyatékosságból eredı hátrányok csökkentéséhez, az 
esélyegyenlıség megteremtéséhez.  
A személyi segítık az ügyfelek egyéni szükségleteihez igazodva látják el a személy 
körüli teendıket, ezáltal is segítve az egyén fizikai és mentális fejlıdését.  A szolgálat 
2 személyi segítıje 2013. évben 1433 gondozási órát teljesített. 

Szállítás: A szolgálat 3 speciálisan felszerelt gépjármővel rendelkezik: 1 db 9 
személyes Ford Transit típusú gépjármő, elektromos emelıszerkezettel és 2 db 5 
személyes Ford Connect típusú gépjármő, egyik mobil-, másik beépített rámpával 
ellátva. Mindhárom jármő rendelkezik 4+3 pontos biztonsági rögzítıvel. 

A szolgálat gépjármővei 2013. évben összesen 39640 utaskilométert tettek meg a 
fogyatékos ügyfelekkel. 
 Személyi szállításunk a városban és a kistérségben egyedülálló szolgáltatás. 
Segítségünkkel 35 fı fogyatékos ember jut el nap, mint nap a munkahelyére, 
iskolába, óvodába, vagy szociális intézménybe.  Támogatásunk nélkül ez számukra 
megvalósíthatatlan lenne, hiszen tömegközlekedési eszközzel nem szállíthatók. 
Fıként a mozgássérült és az értelmi fogyatékos ügyfeleknek tudunk nagy segítséget 
nyújtani, hiszen ık azok a személyek, akik mozgásukban akadályozottak illetve 
tájékozódási problémával küzdenek.  
 
Információs szolgáltatás: 2013. évben 35 fı vette igénybe. 

A fogyatékos emberek társadalmi integrációjának egyik alapfeltétele a fizikai- és 
infó-kommunikációs akadálymentesítés. 

Az információs szolgáltatás típusai: 

� Információnyújtás és tájékoztatás 

� Tanácsadás 

�  Ügyintézés 

 
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés: 2013. évben 10 fı vette igénybe 

A szolgálattól olyan gyógyászati segédeszközök és terápiás eszközök 
kölcsönözhetık, amelyek fogyatékos ügyfelek mindennapjait könnyebbé teszik: 
digitális vérnyomásmérı, speciálisan vakoknak kifejlesztett „beszélı” 
vérnyomásmérı, vércukorszint-mérı, tő nélküli akupunktúrás készülék, Bioptron 
lámpa, izomfejlesztésre használatos TENS készülék, összecsukható kerekesszék, 
mobil rámpa.  
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közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

Mns. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül:  Munkaerıpiacon hátrányos 
helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és a hozzá 

kapcsolódó szolgáltatások 

1991. évi IV. tv. 13/A.§. 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  Megváltozott munkaképességőek, fogyatékos emberek, regisztrált álláskeresık és 
szolgáltatást kérık 

a közhasznú tevékenységbıl részesülık 
létszáma: 

  363 fı 

a közhasznú tevékenység fıbb eredményei:   A megváltozott munkaképességő emberek részére nyújtott munkaerı - 
piaci szolgáltatások 

Munkaerı-piaci információnyújtás: 2013-ban 120 alkalommal történt munkaerı-piaci 
információnyújtás az ügyfelek részére. 

Egyéni fejlesztési terv, akcióterv készítése és megvalósítása:  2013-ban 110 egyéni 
fejlesztési terv és akcióterv készült az ügyfelek részére. 

Személyre szóló állásfeltárás: A tanácsadó az ügyféllel közösen megfogalmazott 
igényeket és lehetıségeket számba véve, a karriertervben szereplı célok alapján, 
személyre szólóan és célirányosan keres, és tár fel munkahelyeket. Az 
információszerzést követıen a tanácsadó felveszi a kapcsolatot az adott 
munkáltatóval, és idıpontot egyeztet a személyes találkozásra. 2013. évben 110 
személyre szóló állásfeltárás valósult meg, amely 75 fı elhelyezkedését 
eredményezte. 

Munkapróba: 2013. évben 4 ügyfél esetében került sor. 

Munkakörillesztés: 2013. évben 12 ügyfél esetében került sor. 
Munkafolyamatok betanítása: A munkafolyamatok betanítását 4 ügyfél vette igénybe 
2013. évben. 

Munkahelyi környezetbe történı beilleszkedés segítése: 18 fı vette igénybe. 

Utókövetés: A tanácsadó rendszeresen felkeresik a megváltozott munkaképességő 
munkavállalót a munkahelyén és kezelik azokat a konfliktusokat, problémákat, 
amelyek a foglalkoztatás során keletkeznek. Az utókövetés hosszútávon biztonságot 
nyújt mind a munkaadó, mind a munkavállaló részére.  2013. évben utókövetésben 42 
ügyfél vett részt. 

 

Rehabilitációs tanácsadás: 

A rehabilitációs mentorok közremőködésével az egészségkárosodással élı 
rehabilitációs járadékban és rendszeres szociális járadékban részesülı személyek 
számára foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és támogatások nyújtása amelyek 
segítik az egyének korábbi munkahelyre való visszatérését vagy az újbóli 
elhelyezkedését. 
2013. évben 76 fı vette igénybe a rehabilitációs tanácsadást. 
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Regisztrált álláskeresık, szolgáltatást kérık részére nyújtott munkaerı - 
piaci szolgáltatások 

Egyéni munkatanácsadás: 2013. évben 447 alkalommal került sor egyéni 
munkatanácsadás nyújtására. 

Egyéni pályatanácsadás: 2013. évben 68 alkalommal került sor egyéni 
pályatanácsadás nyújtására. 

Egyéni álláskeresési tanácsadás: 2013. évben 688 alkalommal került sor egyéni 
álláskeresési tanácsadás nyújtására. 

Regisztrált álláskeresık, szolgáltatást kérık részére tartott munkaerı-
piaci tréningek 

� Kulcsképesség-fejlesztı csoportos foglalkozás (5 napos): 

� Motivációs csoportos foglalkozás (5 napos): 

� Re-integráló csoportos foglalkozás (1napos) 

� Álláskeresési technikák oktatása (3 napos) 

2013. évben egy alkalommal kulcs-képességfejlesztı tréning, öt alkalommal 
motivációs csoportos foglalkozás, hét alkalommal re-integráló tréning és tíz 
alkalommal álláskeresési technikák tartására került sor. A tréningeken összesen 185 
fı vett részt. 

Munkaerı-piaci szolgáltatások – munkáltatók részére 

Munkaerı-piaci információnyújtás: 2013. évben 140 alkalommal történt  

 
Munkapróba:  2013. évben 4 munkáltató biztosított munkapróbát az ügyfelek részére 

Munkakörillesztés: 2013. évben munkakörillesztés 4 ügyfél részére történt. 

Munkafolyamatok betanítása: 2013. évben munkafolyamatok betanítása 4 ügyfél 
esetében valósult meg.  

Utókövetés:  2013. évben 42 munkáltatónál végeztek utókövetést a szakemberek. 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

Felnıttképzés és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások  

a felnıttképzésrıl szóló 2013. évi LXXVII.tv. 1.§.(2)-(3)bek. 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  Megváltozott munkaképességőek, fogyatékos emberek, hátrányos helyzető 
regisztrált álláskeresık, szociális területen dolgozó szakemberek, különbözı 
területeken dolgozó szakemberek, akik kapcsolatba kerülhetnek fogyatékos 
emberekkel. 

a közhasznú tevékenységbıl részesülık 
létszáma: 

 5.365 fı 

a közhasznú tevékenység fıbb eredményei: „Tanulni, tanítani – Akadályok nélkül élni!” TÁMOP- 5.4.6. A-12/2-2012-0010. 
projekt  

A projekt keretében kialakított és akkreditált hiánypótló képzési programok, valamint 
felsıoktatási tantárgyak/modulok országos elterjesztése a felkészített képzık 
segítségével, akkreditált felnıttképzési és felsıoktatási intézményeken keresztül. 

A projekt fı célja: 
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Az egyenlı esélyő hozzáférés eredményes és hatékony biztosításához szociális és 
egészségügyi képzési programok akkreditációja, felnıttképzési programok/modulok 
szervezése és lebonyolítása, a fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés 
szakmai tudásának elterjesztése 

A projektben magvalósult tevékenységek: 

• 9 féle akkreditált képzés lebonyolítása 
• 19 csoportnak a Nyugat-dunántúli régióban 
• 1014 képzési órában a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap – és 

szakosított ellátásokat biztosító intézmények szakdolgozói részére 
Indikátorok: 

� a képzésbe bevontak száma:152 fı 
� a képzést elvégzık száma:122 fı 

Képzés, tréning szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és igazgatási 
szakemberek számára 

1./ Esélyteremtı kapcsolati tréning 

Célcsoport:  
� minden olyan szolgáltatás alkalmazottja, aki kapcsolatba kerülhet fogyatékos 

személlyel (pl. rendırség, közhivatal, bíróság, tőzoltóság, ÁNTSZ, 
munkavédelmi szakemberek a különbözı szakterületeken, munkavédelmi 
felügyelıség, stb.). 

A képzés óraszáma: 36 
Megszerezhetı akkreditációs pontszám: 30 
Résztvevık száma: 34 fı 
 
2./ Akadályozottság és környezet 
A képzés célja: 

� a résztvevı ismerje meg a fizikai, infokommunikációs és morális 
akadálymentesítés színtereit, formáit, eszközeit. 

Célcsoport:  
� aktívan dolgozó egészségügyi szakemberek, különösen azok, akik 

egészségügyi intézményekben, egészségügyet érintı közigazgatási 
területeken vezetı pozíciót töltenek be, döntési helyzetekben vannak. 

A képzés óraszáma: 40 
Megszerezhetı akkreditációs pontszám: 30 
Résztvevık száma: 14 fı 
 
3./ Az esélyegyenlıség biztosítása a sajátos ellátási igényő páciensek egészségügyi 
ellátásában 
A képzés célja: 

� a résztvevı ismerje meg a fizikai, infokommunikációs és morális 
akadálymentesítés színtereit, formáit, eszközeit; 

Célcsoport:  
� OKJ végzettséggel és gyakorlattal rendelkezı egészségügyi szakemberek. 

A képzés óraszáma: 40 
Megszerezhetı akkreditációs pontszám: 30 
Résztvevık száma: 20 fı 
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4./ Sajátos ellátási igényő páciensek egészségügyi ellátásban 
A képzés célja: 

� attitőd váltás elısegítése a fogyatékos emberekkel kapcsolatban. 

Célcsoport:  
� OKJ végzettséggel és gyakorlattal rendelkezı egészségügyi szakdolgozók, 

illetve nem egészségügyi szakdolgozók (pl.: orvos, fogorvos, stb.). 
A képzés óraszáma: 47 
Megszerezhetı akkreditációs pontszám: 30 
Résztvevık száma: 23 fı 

 

5./ Súlyosan, halmozottan sérült személyek kommunikációs segítıje 
A képzés célja: 

� a súlyosan, halmozottan sérült kommunikációs képességeiben akadályozott 
kliens kommunikációjának közvetítésére képes segítık képzése. 

Célcsoport:  
� érettségivel rendelkezık vagy az egészségügy, pedagógia, szociális 

ellátások, valamint a lelki gondozás területén dolgozó szakemberek. 
A képzés óraszáma: 60 
Megszerezhetı akkreditációs pontszám: 50 
Résztvevık száma: 27 fı 

 

6./ Speciális kommunikációs szükséglető személyek kommunikációs megsegítése 
A képzés célja: 

� speciális kommunikációs szükséglető, autizmus szempontú, siket-vak 
személyek számára kommunikációs segítık képzése. 

Célcsoport:  
� érettségivel rendelkezık vagy az egészségügy, pedagógia, szociális 

ellátások, valamint a lelki gondozás területén dolgozó szakemberek. 
A képzés óraszáma: 60 
Megszerezhetı akkreditációs pontszám: 50 
Résztvevık száma: 55 fı 

 

7./ Szociális ágazatban dolgozó szakemberek készség- és képességfejlesztı 
tréningcsomagja modulrendszerben 
A képzés célja: 

� szociális ágazatban dolgozó szakemberek munkájának hathatós támogatása. 

Célcsoport:  
� aktívan dolgozó egészségügyi szakemberek, különösen azok, akik 

egészségügyi intézményekben, egészségügyet érintı közigazgatási 
területeken vezetı pozíciót töltenek be, döntési helyzetekben vannak. 

A képzés óraszáma: 40 
Megszerezhetı akkreditációs pontszám: - 
Résztvevık száma: 6 fı 
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A 2013. évben a következı nem akkreditált egyéb képzések kerültek 
lebonyolításra: 
 
1./ A kognitív viselkedésterápiára építı személyi tréning 
A képzés célja: 

� segíteni a résztvevık munkaerı-piaci pozícióját. 

Célcsoport:  
� 40 év feletti, tartósan munkanélküli ügyfelek. 

A képzés óraszáma: 48 
Résztvevık száma: 6 fı 
 
2./ Munkaerı-piaci szolgáltatók felkészítı képzése 
A képzés célja: 

� tartósan munkanélküli ügyfelekkel foglalkozó hazai és külföldi szervezetek 
tevékenységét segítı tréningprogram átadása. 

Célcsoport:  
� tartósan munkanélküli ügyfelekkel foglalkozó hazai és külföldi szervezetek. 

A képzés óraszáma: 12 
Résztvevık száma: 92 fı 
 
 
TÁMOP–2.2.4–11/1–2012–0029 „TANULJUNK EGYMÁSTÓL!” - 
Határon átnyúló együttmőködés a szakképzés és a felnıttképzés területén  

A projekt célja a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. által Európai 
Uniós együttmőködésben kifejlesztett, Magyarországon már mőködı, a felnıttképzés 
rendszerébe integrált – „A kognitív viselkedésterápiára építı személyi tréning” (PL-
4188) – tréner képzési és ügyfél képzési programoknak és a hozzájuk kapcsolódó 
munkáltatói szolgáltatási csomagoknak az átadása, fejlesztése és adaptálása az 
Akadémia Vzdelávania (Mővelıdési Akadémia) szak- és felnıttképzési szervezet és a 
Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal közremőködésével. 

A tudástranszfer részeként a magyar szakemberek megismerik a szlovák szak- és 
felnıttképzési és munkaügyi rendszert, munkaerı-piaci helyzetet, valamint képet 
kapnak a partner országok közötti munkaerı mobilitás lehetıségérıl. 

A projekt keretében hátrányos helyzető, tartós munkanélküli emberek társadalmi 
integrációjának segítése valósul meg azáltal, hogy egyenlı esélyő hozzáférést 
biztosít, korszerő módszereket terjeszt el a szak- és felnıttképzés területén 
Szlovákiában. A magyar és szlovák szakemberek közös munkájának eredményeként 
kifejlesztésre kerül a munkáltatók érzékenyítését szolgáló szolgáltatási csomag. 

Közvetlen célcsoport: 9 fı (6 fı tréner, 1 felnıttképzési-, 2 fı munkaügyi szakértı) - 
a hátrányos helyzető, tartós munkanélküli emberek segítésében dolgozó – szlovák 
szakember, tréner.  

Közvetett célcsoport: Hátrányos helyzető, tartós munkanélküli emberek, 
munkáltatók a Dunaszerdahelyi Járásból (Dunajská Streda), valamint a Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede (Dunaszerdahelyi Munka-, Szociális és 
Családügyi Hivatal) munkatársai. 
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Szakmai program: 

Projektmenedzsment mőködtetése a projekt folyamatos disszeminációja 

� Projektindító tanácskozás 
� „A kognitív viselkedésterápiára építı személyi tréning” – tréner és ügyfél 

képzés átadásának, adaptálásának folyamata, módszertana 
� Munkáltatóknak nyújtandó szolgáltatási csomag közös fejlesztése 
� Záró konferencia 

 

2013. évben megvalósult események: 

2013. február 27. 
Szakmai konferencia Szombathelyen 
Célja a magyar és szlovák munkaügyi rendszerek és munkaerı-piaci szolgáltatási 
rendszerek bemutatása, összevetése volt. A konferencia eredményei a „munkáltatói 
szolgáltatási csomag” projektszolgáltatásba beépítésre került. 
. Résztvevı szakemberek száma: 44 fı 
 Ebbıl szlovák: 9 fı 
 
2013. április 30. 
Közös szeminárium Dunaszerdahelyen 
A projekt keretében megvalósuló „A kognitív viselkedésterápiára építı személyi 
tréning” képzési programjának és a korábban megvalósított képzések eredményeinek 
bemutatása szlovák partnerek számára. 
 Résztvevı szakemberek száma: 20 fı 
 Ebbıl szlovák: 9 fı 
 
2013. május 13 – 2013. július 5. 
" A kognitív viselkedés-terápiára építı személyi tréning" - tréner képzés 
Dunaszerdahelyen, 8 alkalom 
Az RSZFK, mint képzı valósította meg a Munkaügyi Központnál nyilvántartásba 
vett képzést. 

 Résztvevık száma alkalmanként: 
 Magyar tréner: 2 fı 
 Képzett szlovák szakember: 6 fı 
 
2013. július 3. és 2013. július 17. 
Tréner képzés adaptációs szakmai mőhelyek Szombathelyen és Dunaszerdahelyen, 2 
alkalom 
A képzés trénerei, a sikeresen elvégzık, illetve a projekt megvalósítói 
programadaptációs értekezlete. 
 Résztvevı szakemberek száma: 32 fı 
 
2013. szeptember14 - 2013 október 24. 
"A kognitív viselkedés-terápiára építı személyi tréning" - ügyfelek tréningje 
Dunaszerdahelyen, 3 képzési csoport 
A kiképzett 6 szlovák tréner dolgozott 3 csoportban szlovákiai megváltozott 
munkaképességő, álláskeresı ügyfelekkel (csoportonként 2 tréner). Csoportonként 13 
tréningnapon, tréningenként 65 órában valósult meg a képzés. 
 Résztvevık száma: 
 Szlovák tréner: 6 fı 
 Képzett szlovák hallgató: 36 fı 
 
2013. szeptember 18 - 2013. november 14. 
Szereptanácsadás Dunaszerdahelyen, 6 alkalom 
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6 szlovák trénert kiképzı 2 magyar tréner nyújtott szakmai támogatást a 
Szlovákiában végzett munkához. A tevékenység során személyes tanácsadásra került 
sor 6 alkalommal. 
 Résztvevık száma alkalmanként: 
 Kiképzı magyar tréner: 2 fı 
 Képzett szlovák tréner: 6 fı 
 
2013. szeptember 13. és 2013. november 8. 
Ügyfél képzés adaptációs szakmai mőhelyek Szombathelyen, 2 alkalom 
A két mőhely megvalósítása a képzési programok szlovákiai adaptációjára irányult. 
 Résztvevık száma alkalmanként: 18 fı 
 
2013. november 25. 
"A kognitív viselkedés-terápiára építı személyi tréningek"- záró szemináriuma 
Dunaszerdahelyen 
A résztvevık köre a magyar trénerek, a projektben kiképzett szlovák trénerek, illetve 
a szakmai munkacsoportjának tagjai voltak. A szeminárium célja a megvalósított 
szlovákiai tréningek megvalósítási tapasztalatainak átadása, értékelése volt. 
 Résztvevık száma: 15 fı 
 
2013.december 2. 
Minıségbiztosítási és akkreditációs workshop Szombathelyen 
A résztvevık köre azonos a záró szemináriuméval. A workshop célja a magyar és 
szlovák programakkreditációs rendszer összevetése volt a megvalósított képzések 
szlovákiai program-akkreditációjának megvalósítása céljából. 
 Résztvevık száma: 11 fı 
 
 
TÁMOP–5.4.9–11/1–2012–0032 „Ügyfél útja” – Modellkísérleti program  a 
szombathelyi alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására 

A projekt hosszú távú célja: 

A Szombathelyen mőködı szociális és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, 
mőködési hatékonyságénak javítása, az alapszolgáltatok funkcionális 
összekapcsolásának kialakításával, amely az ügyfelek problémáinak komplex 
megoldását segíti. 

A projekt közvetlen célja: 

Az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolási modelljének kidolgozása, az új 
modell kipróbálása, a tapasztalatok visszacsatolása. 

A program rövid bemutatása: 

1. Projekt elıkészítés - szakmai koncepció elkészítése 

2. A projekt megvalósításával összefüggı menedzsment és adminisztrációs 
tevékenység: projektirányító testület, vezetıi team, projekt operatív csoport 
mőködtetése. 

3. A szolgáltató intézmények, szolgáltatások szervezetfejlesztése; tréningek 
szervezése, lebonyolítása; szervezetfejlesztéshez kapcsolódó szakértıi támogatás 
igénybevétele;  

4. Szükségletdiagnosztikai eljárások és dokumentációs rendszer kialakítása – alap 
anamnézis felvételére szolgáló dokumentum, szakanamnézisek felvételére szolgáló 
dokumentum elkészítése, esetgazdai szerep meghatározása, ügyfél 
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szükséglettérképének elkészítése. 

5. Kiegészítı szolgáltatások biztosítása 

6. Lakossági tájékoztatás, érdekérvényesítés támogatása, hozzátartozók felkészítése – 
lakossági médiakampány, lakosságnak tájékoztató anyagok, szórólapok, weblap 

7. Módszertani eszköztár és ajánlások készítése  

A projekt utolsó két hónapjában a vezetıi team ajánlást készít, hogy a kialakított és 
kipróbált, alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolásának modelljét Szombathely 
Város Önkormányzata elfogadja és e modellnek megfelelıen mőködtesse az érintett 
alapszolgáltatásait. 

8. Szolgáltatás koordinációs tevékenység 

� Az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolási modelljének kidolgozása 

� Az új modell adaptációs szakasza 
9. A szolgáltatások eredményességi mutatóinak folyamatos monitorozása, elemzése, 
a szükséges visszacsatolások elvégzése a szolgáltatások hatékonyságának növelése 
érdekében: 

� a vezetıi team és a szakértı által elkészített anyagok véleményezése és tesztelése 
a szakmai kontroll csoport által 

� ügyfél elégedettségi kérdıív elkészítése, felvétele, elemzése  

10. Kötelezı tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

A projekt várható eredményei: 

� Szervezetfejlesztésben részesülı szakemberek száma: 105 fı 
� Szolgáltatásokat igénybevevık száma: 4650 fı 
� A szolgáltatások hatékonyságának változása - ügyfél-elégedettség: 300 fı 

A megvalósuló projekt eredményeképpen: 

� a szociális szolgáltatások hatékonysága növekszik, 
� hatékonyabb szolgáltatás koordináció alakul ki, 
� a szociális szolgáltatások rendszere egyéb segítı szolgáltatásokkal egészül ki. 

 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

 Magyar Államkincstár normatív állami támogatás 11.701 e Ft Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata mőködési 
kiadásaira  

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
támogatása 

36.397 e Ft Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata és Támogató 
Szolgálat mőködési kiadásaira   

Vas megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltsége 

 

613 e Ft Közfoglalkoztatásban résztvevık bérköltségére és 
járulákaira 

 Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 9.365 e Ft Munkaerı-piaci tanácsadás fogyatékos emberek, 
megváltozott munkaképességőek részére  

 Pályázati támogatás TÁMOP-5.3.8.a3-12/1. 3.729 e Ft "FORDULÓPONT" - Komplex munkaerı-piaci 
szolgáltatások nyújtása Vas megyében a hatékony 

foglalkozási rehabilitáció érdekében 

 Pályázati támogatás TÁMOP-5.4.9.  2.418 e Ft "Ügyfél útja" - Modellkísérleti program a szombathelyi 
alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására 

 Pályázati támogatás TÁMOP-1.4.1.  30.139 e Ft "Több, mint munka" munkjaerı-piaci programok az egyén 
és a közösség érdekében címő projekt  

Pályázati támogatás TÁMOP-2.2.4. 25.003 e Ft „Tanuljunk egymástól” határon átnyúló együttmőködés a 
felnıttképzés területén 

Pályázati támogatás TÁMOP-2.2.4. 12.219 e Ft „Tanulni, tanítani, akadályok nélkül élni” Fizikai és info-
kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának 

terjesztése és szolgáltatások fejlesztése 
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Pályázati támogatás TÁMOP-2.6.2. 6.477 e Ft Szervezeti és munkaerı-piaci szolgáltatás fejlesztés 

Pályázati támogatás Zala Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja 

 

9.711 e Ft 

A megváltozott munkaképességő személyek munkába 
helyezését elısegítı alternatív munkaerı-piaci 

szolgáltatások mőködésének támogatása a "4M" 
szolgáltatás programra 

 Pályázati támogatás Leonardo Da Vinci Programiroda 3.836 e Ft Képzési anyag adaptálása és kipróbálása szakemberek és 
fogyatékos személyek számára 

Pályázati támogatás Leonardo Da Vinci Programiroda 12.778 e Ft „Naprej-Elıre” Szlovénia-Magyarország határon átnyúló 
együttmőködési program fogyatékkal élı agysérült 

személyek és családtagjaik részére 

 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázati 
támogatás 

17.512 e Ft Támogató Szolgálat mőködtetése 

 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázati 
támogatás 

21.838 e Ft Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatán belül mőködı 
intézményi szociális foglalkoztatás 

 Térítési díjak és egyéb költségtérítésbıl származó 
bevételek 

5.638 e Ft Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata és Támogató 
Szolgálat mőködési kiadásaira   

  Támogatásból korábbi években fejlesztésre elhatárolt 
bevételek  

14.070 e Ft Tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenése 

 Saját elıállítású készletek (befejezetlen projektek) 
állományváltozása 

8.341 e Ft Pályázatokkal kapcsolatos szakmai és mőködési költségek 

 Összesen: 231.785 e Ft  

   

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 
Cél szerinti juttatás megnevezése Elızı év Tárgyév 

 nincs     
   

   

   

6. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás ezer 

 Ft-ban 
Tisztség Elızı év Tárgyév 

 Ügyvezetı igazgató 6.404 7.790  
 Könyvvizsgáló 1.609 1.609 

 Felügyelı bizottság tagjai  1.203                                  1.008 
A. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás összesen: 9.216 10.407  

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
Alapadatok Elızı év Tárgyév 
B. Éves összes bevétel 215.650  271.685  
ebbıl:     
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 
CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

 - -  

D. közszolgáltatási bevétel  -  - 
E. normatív támogatás 8.753 11.701 
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

 119.668 145.660 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 87.229  114.324 
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H. Összes ráfordítás (kiadás)  215.650  269.767 
I. ebbıl személyi jellegő ráfordítás 151.328 155.280 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai  199.064 232.407 
K. Adózott eredmény  0    1.894 
L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes 
tevékenységet végzı személyek száma (a közérdekő önkéntes 
tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek 
megfelelıen) 

-  - 

Erıforrás-ellátottság mutatói Mutatók teljesítése 
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25] Igen Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutatók teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fı] Igen Nem 
 

 

Szombathely, 2014. március 25. 

 

 

 

      

  Dr. Horváthné Németh Klára 

        ügyvezetı igazgató 

               


