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„Együtt az úton” Közhasznú Egyesület - III. számú konzorciumi partner
Az „Együtt az úton” Közhasznú Egyesület 2006. májusában jött létre, mint közhasznú
társadalmi szervezetet.
Az Egyesület célja
A hátrányos helyzetűek, különösen a fogyatékkal élők életkörülményeinek
életfelfogásának javítása, számukra alapszolgáltatások biztosítása.

és

Az alapszabályban vállalt tevékenységek:
 egészségmegőrzés,
 betegségmegelőzés,
 gyógyító-, egészségügyi-, rehabilitációs-, szociális tevékenység,
 családsegítés,
 időskorúak gondozása,
 nevelést, oktatást, készségfejlesztést és ismeretterjesztést segítő kulturális
tevékenység,
 a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének biztosítása.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén jelenleg 2 támogató szolgálat végzi segítő
munkáját a fogyatékkal élő emberek körében. 2010. július 1.-től megnyitotta kapuit az
„Aranyalma” Integrált Szociális ellátást nyújtó intézmény.
Az intézményben a támogató szolgálat, a fogyatékkal élők nappali intézményi ellátása,
valamint az idősek nappali ellátása alkot egy szervezeti egységet. Az Egyesület
szolgáltatásait a Nyíregyházai kistérségben, Ibrányi - Nagyhalászi kistérségben és a
Baktalórántházai kistérségben látja el.
A fogyatékos nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybevevők részére
szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi élet ritmust biztosító szolgáltatást
nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a
közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.
Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt
elérhető módon működjön.
Az intézmény biztosítja:
 Az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges szolgáltatásokat.
 Az ellátást igénybevevők speciális szükségleteinek megfelelő szolgáltatások
elérhetőségének megkönnyítését.
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Egyéni igény szerint napi egyszeri meleg étkezést, illetve a hozott hideg étel
elfogyasztásának lehetőségét.
Egyéni és csoportos foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében való
részvétel, önsegítő csoportok támogatása, készség és képességfejlesztés
megszervezése.
Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, a fogyatékos ember „én
tudatának” megerősítése.
Információs hálózat működtetése.
Érdek-képviseleti szervekkel kapcsolattartás
Segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása
Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése
A közösségi, a kulturális és a szabadidős programokban való egyenjogú részvétel
elősegítése
A társadalmi integráció elősegítése
Jelnyelvi tolmács elérhetőségének biztosítása
Munkavállalást, munkavégzést, képzést segítő szolgáltatások hozzáférésének
megteremtése
Fogyatékkal élő személy általános egészségi állapotának és a fogyatékosság jellegének
megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása.
Közreműködés a fogyatékos személyek iránti társadalmi szemlélet megváltoztatásában
Az intézményben lévő kliensek testi és lelki egyensúlyának biztosítása, megőrzése.

Az idős nappali ellátás célja a napközbeni tartózkodás lehetőségének biztosítása, lehetőség a
társas kapcsolatok kezdeményezésére, fenntartására, az alapvető higiéniai szükségletek
kielégítésének biztosítása, az ellátottak napközben étkezésének megszervezésére
Az intézmény ellátást biztosít a 18. életévüket betöltött egészségi állapotuk, vagy idős koruk
miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek
számára.
Nappali ellátás feladata:
 Az idős ember méltóságának megőrzése
 Testi, lelki, szociális, szellemi képességeinek megőrzése, támogatása
 Az egészség, aktivitás segítése
 Társadalmi részvétel és integráció megerősítése
 Kirekesztődés megelőzése
 Természetes támogató rendszerek erősítése
 Emberi kapcsolatok elmélyítése
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A támogató szolgálat szolgáltatásaival a különböző fogyatékossági csoportokhoz tartozó
személyek társadalmi beilleszkedését segíti annak érdekében, hogy megszokott
környezetükben élhessék önálló, önrendelkező életüket. Ennek érdekében a fogyatékos
személyek lakókörnyezetében és lakásán nyújt komplex segítő szolgáltatásokat, szállítást
biztosít, információt nyújt, és szabadidős programokat szervez.
A támogató szolgálat működtetése során törekedni kell arra, hogy a sérült emberek olyan
életkörülmények között éljenek, mely a normális életfeltételekhez a lehető legközelebb állnak.
A Támogató szolgálat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
 Személyszállítás
 Személyi segítségnyújtás
 Információnyújtás, tanácsadás
 Szabadidős programok szervezése

Mindennapi munka bemutatása
Az Egyesület közel 300 fogyatékkal élő emberrel áll kapcsolatban a támogató szolgáltatás
vagy nappali ellátás keretében. Ezekkel az emberekkel napi kapcsolatban vannak, jól
ismerik helyzetüket, életkörülményeiket.
Törekszenek arra, hogy tevékenységüket folyamatosan fejlesszék, illetve annak minőségét
emeljék, ellátottjai mindennapjait színesítsék. A hagyományőrző programok mellett
rendszeresen igyekszenek új élményeket csempészni mindennapjaikba. Egyéni és csoportos
foglalkozásokat is tartanak. Kreatív foglalkozásokon készített alkotásaik kiállításával, mozi
délelőttökkel és a hatalmas kertükben való aktív szabadidős programokkal igyekszenek
fejlesztésüket kreatív és interaktív módon megvalósítani.
Tapasztalataik szerint a fogyatékkal élők családtagjai aránytalanul nagy terheket kénytelenek
felvállalni annak érdekében, hogy élhető mindennapokat teremtsenek fogyatékos családtagjuk
számára. Az egyesület alapszolgáltatásaival igyekszik segíteni ebben a szülőknek, ezen kívül
kirándulásokkal, Szülő Klubbal, messenger csoporttal, mentális tanácsadással, valamint
rugalmas és színvonalas szolgáltatási elemekkel állnak rendelkezésükre.
Az elmúlt években pályázatok útján lehetőség adódott sokrétű és színvonalas programokat
illetve tudásmegosztó előadásokat nyújtani az igénybevevők és azok hozzátartozói számára.
Ezek a projektek szélesebb ismereteket nyújtottak számukra, illetve elősegítette a
rászorultakat az esélyegyenlőség keretein belül részt venni olyan programokon és
eseményeken, amelyekben korábban nem lehetett részük.
A SZÜLŐ2019 kódszámú pályázat keretében szülősegítő foglalkozások kategóriában közel
50 fő fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőt vont be a megvalósított projektjébe az
egyesület. A program átfogó célja volt, hogy a célcsoporttagok lelki egészségének megóvása
érdekében olyan programsorozatot biztosítsanak, amelyben a mindennapi életükben felmerülő
A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma
és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósul meg.

Slachta Margit
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

problémáikra segítséget, illetve megoldási stratégiákat kapjanak. A program elsődleges és
legfontosabb célja annak elérése volt, hogy a célcsoporttagok a krízisekre, konfliktusokra
önmaguk is képesek legyenek reagálni, megoldásokat találni.
A program során egy esélyegyenlőségről és egyenlő bánásmódról információkat nyújtó
előadás is megvalósult „Együtt az esélyegyenlőségért” címmel. Olyan fontos információkat
nyújtó előadásokat hallhattak a résztvevő szülők, hozzátartozók és maguk a fogyatékkal élők
is, amelyek nemcsak a fogalmakat és azok különbségét kívánta részletesen ismertetni, hanem
a partnerszervezet által bemutatott pozitív és negatív tapasztalatokat is megismerhették, illetve
ők is megoszthatták tapasztalataikat.
A program ezen felül lehetőséget teremtett egy szakmai előadásra és egy rekreációs
kirándulásra.
Jelenleg két pályázat ad lehetőséget arra, hogy együttműködések keretében színes és hasznos
programokat valósítsanak meg fogyatékkal élők körében.
Egyrészt a SZÜLŐ2021 projekt, másrészt a már elszámolás felé közeledő FOF2020
programunk.
A SZÜLŐ2021 kódszámú projekt átfogó célja, hogy a fogyatékkal élőket nevelő szülők és
hozzátartozók egy olyan három lépcsős előadássorozaton vegyenek részt, melyben segítséget
kaphatnak - a „test-szellem-lélek” egyensúlyának elérése által - egy egészségesebb élet
kialakítására.
A FOF2020 projekt 5 indikátor kategóriában, több mint 30 programot magába foglaló
programsorozat, mely érinti az érzékenyítés, szabadidő, fenntartható fejlődés, kultúra és a
sport kategóriában megvalósított programokat. Ennek érdekében az egyesület több partnerrel
is együttműködést kötött, többek között a Fehér Bot Alapítvánnyal is.

Konzorciumi feladatok a szakmatámogatási hálózatban betöltött szerepek
 Szakmatámogatási feladatok ellátása a megye területén az alábbi szolgáltatások
vonatkozásában:
o idősek nappali ellátása,
o Félévente egy személyes és háromhavonta egy online szakmai műhely
megszervezése az előző pontban bemutatott szolgáltatások területén dolgozó
szakemberek részére
o Címlista készítése a felsorolt szolgáltatásokat biztosító intézmények
vonatkozásában
o Jogszabályok nyomon követése és annak megküldése a területen működő
szolgáltatók, intézmények felé.
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Szakmatámogatási munkatárs, aki segít a felmerülő kérdésekben:
Neve:
Bók-Lázár Edina
Tel.:
06-30/275-3160
E-mail:
egyuttazuton2006@freemail.hu
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