Jegyzőkönyv
Készült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2018.
március 20. napján tartott elnökségi ülésén.

Elnökségi ülés helye: 4400 Nyíregyháza, István u. 3.
Elnökségi ülés ideje: 2018. március 20. 10.00.
Jelen vannak: Nemes-Nagy Tünde elnök
Szanics Miklós Szabolcs alelnök
Dankó Pál elnökségi tag
Barkó-Szabó Judit munkatárs
Gálné Imre Ibolya munkatárs
Barna Zsuzsanna nyilvánosság
Napirendi javaslatok
1. Beszámoló az egyesület elnökének munkájáról.
2. Tájékoztató a2018. évi nyertes pályázatokról.
3. Az egyesület 2018 első félévének közösségi programjainak ismertetése
4. Az egyesület új munkatársainak bemutatása.
5. Egyebek.
Az egyesület alapszabálya értelmében a napirendhez a jelenlévők hozzászólhatnak, de
szavazati joguk csak az elnökségi tagoknak van.
3/2018. (03.20.) Elnökségi határozat.
Az elnökség elfogadta a napirendi javaslatokat.
Indokolás: FelhatalmazásFelelős:Határidő: A határozatot támogatta: 3 elnökségi tag
A határozatot ellenezte: Tartózkodott-

1. Beszámoló az egyesület elnökének munkájáról.
Nemes-Nagy Tünde elmondta, hogy az elmúlt időszakban nagyrészt adminisztratív
feladatokat látott el. A tavai év zárása valamint a lezárult pályázatok adminisztrálása zajlott.
Pl Hangélmény project.
Együttműködés jött létre a Fehérbot Alapítvánnyal.
Barkó-Szabó Judit megérkezett az ülésre.
Valamint az elnök asszony több ízben is segített a tagoknak ügyintézési feladatok ellátásában,
fogyatékossági támogatás fellebbezésének beadásában.
A tagoktól kérés érkezett a rokkantsági felülvizsgálat körülményének javítása érdekében.
Nemes-Nagy Tünde kezdeményezte a megfelelő intézménnyel az egyeztetést.
Nemes-Nagy Tünde és Dankóné Szabó Katalin részt vett a Nyíregyháza város polgármesteri
hivatalában megtartott Nyíregyháza sétálhatósága című project tájékoztatón.
Az egyesület képviseltette magát a megyei önkormányzat által szervezett programon.
Nemes-Nagy Tünde és Barkó-Szabó Judit Budapesten járt az elnökök tanácsán, ahol szó volt
a nemzeti egységes jegyrendszerről, ami egy személy igazolvány méretű kártya ami minden
állam által nyújtott szolgáltatást egységesít. (adó kártya, taj kártya, utazási kedvezmények stb)
Egyesületünk és más egyesületi elnökök kérték az új MVGYOSZ által kibocsájtott
tagkönyvvel fellépő problémák orvoslását a jogalkotónál. (az új tagkönyvek nincsenek
összhangban a vonatkozó előírásokkal)
Érzékenyítő programok városi és vidéki helyszíneken folyamatosan zajlanak.
Valamint az akadálymentesítési munkák is zajlanak.

2. Tájékoztató a 2018. évi nyertes pályázatokról.
Nemes-Nagy Tünde megkérte Barkó-Szabó Juditot, hogy ismertesse a nyertes pályázatokat.
Melyek listája alább olvasható.
Foglalkoztatási pályázat.
Új Európa (érettségi tételek felolvasása).
Valamint több nyertes pályázatunk van, de a szerződéskötés még nem történt meg. Ezek
mellett számos beadott pályázat vár még elbírálásra.
Nemes-Nagy Tünde kiegészítette az elhangzottakat a következővel:
A foglalkoztatási hivatal nyertes pályázatánál megemelték az éves kvótát.
Valamint a szövetség 450000-ft-val emelte a bérekre fordítható támogatást.

3. Az egyesület 2018 első félévének közösségi programjainak ismertetése.
Nemes-Nagy Tünde megkérte Gálné Imre Ibolyát, hogy ismertesse a közösségi programokat.
Április 11.-én a Jósa András múzeum látogatunk el.
Jógafoglalkozás megtartása is lesz április folyamán.
Valamint április végén a küldöttgyűlés is lebonyolításra kerül várhatóan.
Május 10.-én a Távszem project bemutatása 13 órától. (egyesületi tagoknak)
Május 11-12 Braille olvasásverseny.
Május végén fiataloknak látogatás a Debreceni állatparkban. Ács Réka szervezésében.
Június elején családi nap a Múzeum faluban.
Valamint szervezés alatt van egy kirándulás Bükkszent keresztre.
Elindult a Braille tanfolyam 7 fővel.
4. Az egyesület új munkatársainak bemutatása.
Az évben az egyesület már nem tranzit foglalkoztató, ebben az évben kizárólag tartós
foglalkoztatási pályázatot státuszban lévő munkavállalókat foglalkoztat.
Dankóné Szabó Katalin: 4 órában szociális segítő. Feladata: a Braille kiadványok előállítása,
szoftveres konvertálása, nyomtatása, akadálymentesítési munkálatokban való részvétel.
Dankó Pál: 8 órában. Rendszergazda, hang stúdió üzemeltetése, tagok kiszolgálása,
informatikai eszközök használatának bemutatása használatának tanítása, karbantartása,
pontírógép javítása, Braille nyomtatás, az egyesületi flotta kapcsolattartója, valamint a
jövőben induló Távszem project helyi koordinátora.
Gálné Imre Ibolya: 6 órában. Feladatai: az érzékenyítő foglalkozások koordinálása,
szervezése, lebonyolítása, illetve az ezekhez tartozó adminisztráció elkészítése, szabadidős
programok szervezése, az önkéntesek koordinálása, érdekvédelmi munkákban való részvétel.
Nemes-Nagy Tünde: 8 órában. Feladatai: szociális segítő, érdekvédelmi tevékenységek,
pályázat írás, kiadványszerkesztés.
Kozma Nikoletta: 4 órában. Feladatai: ügyfélszolgálati munkatárs, adminisztratív
tevékenységek elvégzése, bekapcsolódás érzékenyítő foglalkozásokba.
Barkó-Szabó Judit: 8 órában. Feladatai: adminisztratív tevékenységek, pályázatok írása,
elszámolása.
Új munkatársak:
Ács Réka: 4 órában. Feladatai: részvétel tájékoztató programokon, adminisztratív
feladatokban való részvétel, érzékenyítő programokon segítés, fiatalok felkarolása.
Balog Viktória: 8 órában. Kihelyezett közfoglalkoztatott. Feladatai: adminisztrátor.

5. Egyebek
Dankó Pál közölte a flottában történt változásokat. Elmondta, hogy 32 tag van és ismertette a
változásokat.
Ügyfélszolgálati ügyek kizárólag az egyesület kapcsolattartóján keresztül intézhető.

A mobilvásárlási szolgáltatások le vannak tiltva. (mobil lottó, parkoló jegyvásárlás stb.)
Nemes-Nagy Tünde megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.

---------------------------Nemes-Nagy Tünde
Elnök

------------------------------Szanics Miklós Szabolcs
Jegyzőkönyvvezető

