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Az egyesület célja, közhasznú tevékenysége
1. Az egyesület célja, a sclerosis multiplex (a továbbiakban: SM) betegségben szenvedő emberek
egészségügyi, szociális, oktatási és kulturális helyzetének javítása, az SM betegek életvezetésének
és családi életének támogatása, társadalmi beilleszkedésük segítése, erősítése, valamint a
betegséggel kapcsolatos széleskörű társadalmi felvilágosítás és tájékoztatás.
2. Az egyesület céljainak megvalósítás érdekében, a következő közhasznú tevékenységeket végzi:
a) az SM betegségben szenvedő emberek részére,
aa)

az otthonápolás és rehabilitáció segítése, az ehhez szükséges gyógyászati és rehabilitációs
eszközök biztosításának elősegítése,
ab) életvezetési segítségnyújtás, lelki- és szociális gondozás biztosítása,
ac) a munkahelykeresés segítése,
ad) oktatási, képzési, kulturális és szabadidős programok szervezése.

b) az egyesület által még nem ismert SM betegek felkutatása és bevonásuk az egyesület
tevékenységébe,
c) a magyar lakosság széles körben történő felvilágosítása és tájékoztatása az SM betegség
természetéről, kezelésének lehetőségeiről (ismeretterjesztés) és a társadalom megnyerése a
támogatásra,
d) segíti az SM kórokának megtalálását, ennek érdekében tudományos konferenciák megszervezése,
kapcsolattartás a nemzeti és nemzetközi társszervezetekkel,
e) oktatás (képzés, továbbképzés) szervezése, az SM betegek ápolását, házi gondozását végzők,
valamint gyógytornászok, háziorvosok részére.
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3. Az egyesület a fenti közhasznú tevékenységeit, az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan és
jogszabályok előírásai alapján végzi:
a) a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az
egészségkárosító környezeti és társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 144. § (1)-(2) bekezdés)
b) egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások (Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény - Mötv. - 13. § (1) bekezdés 4.
az Eütv. 141. §)
c) szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások (Mötv. 13. § (1) 8.
az1993. évi III. tv. 56. § (1) és 57. § (1) valamint a 120. §)
d) a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósítása (1991. évi XX. tv.
121. § (a-b)
e) a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása
(2004. évi I. tv. 49. § c)-e).
f) a fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósítása érdekében nyújtott szolgáltatások
(1998. évi XXVI. tv. 21. § a)-g)
g) felnőttképzési tevékenység (2001. évi CI. tv. 3. § (2) a)-b)
h) együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és információ-politikai stratégia
kialakításában (2004. év CXXXIV. tv. 5. § (3) bekezdés).
a./ Szociális segélynyújtás a rászoruló SM-es betegeknek. (1993. évi III. törvény 120. §)
b./ Az SM betegek folyamatos oktatása (1997. évi CLIV. törvény 141. (1))
Szakképzett tapasztalt önkéntesekkel a taggyűléseken személyesen vagy telefonon.
A taggyűléseken Do-In gyógytornaoktatást 1 alkalommal tartottunk.
A betegeket segítő orvosok oktatása, szakképzés, kutatás támogatása (19997. évi. CLIV.
törvény 141. § (3) e./ és f./)
c./ A betegek életvezetési tanácsadása (1993. évi II. törvény 57. § (1) c./)
Szakképzett tapasztalt önkéntesekkel a taggyűléseken személyesen vagy máskor telefonon.
d./ A betegeket ellátó ápolók (magánvállalkozások tagjai) oktatása
A betegek rendszeres informálása a legújabb kutatási eredményekről és kezelési lehetőségekről
Személyesen a taggyűléseken, vagy más alkalommal telefonon és interneten.
e./ A betegek otthoni ápolásának területi megszervezése (1993. évi II. törvény 57. § (1) c./ és (2)
Önkéntesekkel és a családdal.
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A taglétszámunk 49 fő lett.
Információs szolgálatot tartunk telefonon és interneten a frissen diagnosztizált betegeknek, valamint
a krízis helyzetbe került családoknak.
Fenntartottuk aktív tagjaink és önkénteseink között az információs telefonos kapcsolatot.
Működtettük a rehabilitációs eszközcsere lehetőségét.
Együtt működtünk a Kecskeméti Jóléti Egyesülettel (Kecskemét) (KEJE),
a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegek Szövetségével (MSMBSZ) és megyei SM szervezetekkel.
Rehabilitációs lehetőséget biztosítottunk Gyulán a Várfürdőben 8 főnek 6 éj. (2016.07.01től)
Ez évben „Régiós összefogások” konferenciát Szolnokon (2016.08.25-28)
a Civil Információs Centrumban megrendeztük.
Köszöntők és szakmai bemutatkozások, városnézés és egyéb programok megvalósultak.
Előadóink:
JNSZ Kormányablaktól Dr. Csikós Zoltán előadása
Papp Kálmán Békés megye SM
Nagyné Siráki Szilvia Észak Magyarországi SM
Fülöp Tibor Hajdú-Bihar megye SM
Tóth Andrea NRSZH EFOP projekt ismertetése, amely izgalmasan felvázolt egy munkáltatási
lehetőséget a fogyatékos embereknek 2017 évtől.
Kalló Julianna Kecskeméti Jóléti Egyesület
Ván Ágnes Békés megyei Alapítvány
Furcsa Józsefné JNSZ megye SM
Bocskay Éva MSMBSZ
Turi Sándor Smaragd SM
Dr. Molnár Beáta CIC vezető
Dr. Brúszel László ügyvéd a civil törvények változásairól
Papp Andrea fizikoterapeuta
Gyulai Adománybolt bemutatkozása Herczegné Szabó Marianna Békés megyei SM
Dr. Magyari Béláné Természetjáró egyesület.
Előadóink útmutatásával munkalehetőséget találtunk tagjainknak a kapott információkkal. Diákok
és felnőttek önkéntes munkáival könnyebbé vált a programok megvalósítása. Egyesületünknek csak
önkéntes dolgozói vannak, most viszont a szakmai és pénzügyi feladatok ellátására foglalkoztattunk
megbízási szerződéssel dolgozót. Önkénteseinkre is jó hatással volt, hogy fontos feladatok ellátására
is alkalmasak. A diákoknak és felnőtteknek és nőtt az önbizalmuk és társadalmi szerepvállalásuk.
http://www.szolnoktv.hu/hirek/?article_hid=39715
Az évsorán beteglátogatás keretében felkerestük az ágyhoz kötött és/vagy egyedül maradt
betegtársaink egy részét ismét.
Tartottuk 4 taggyűlést Kecskeméten ahová segítettünk eljutni a tagoknak.
Az év során folyamatosan informáltuk betegeinket a legújabb kutatási eredményekről és kezelési
lehetőségekről.
Az új ptk. előírásainak megfelelően kreáltuk az alapszabályunkat és a rehabilitációs eszközökkel
való ellátás lehetőségéről informáltuk a tagokat.
Júniustól betegeink rehabilitációját frissítő masszázzsal és gyógytornával segítettük.
Szórólapozással tájékoztatást adtunk környezetünkben és internetes honlappal a magyar nyelven
érdeklődőknek.
Multiplex Magazinban cikkek jelentek meg szervezetünkről. Működtettük a FACEBOOK
oldalunkat.
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További munkáink:
Forrásteremtésre támogatókat kerestünk a megyei vállalkozások, magánszemélyek között.
A Kecskeméti Jóléti Egyesülettel és Csorba Erzsébettel a működés finanszírozására szerződtünk
januárba.
Tagszervezéssel és a betegek felkutatásával foglalkoztunk.
Szervezetünk 2016 évben kapott és felhasznált NEA UN központi költségvetési szervtől támogatást.
működésre 500.000Ft-ot kapott, amelyből felhasznált 120.265Ft-ot
és
szakmai programra 1.205.350Ft-ot kapott, amit teljesen felhasznált.
Szervezetünk az elkülönített állami pénzalaptól és a települési önkormányzatok társulásától nem
kapott támogatást.
Szervezetünk a helyi önkormányzattól (Kecskemét Megyei Jogú Város) nem kapott támogatást.
A vezető tisztségviselőknek nem fizetett költségtérítést.
Szervezetünk közhasznúsági szerződés keretében nem kapott támogatást.
Köszönjük az önkénteseinknek és a segítőknek az ez évi munkájukat!
Kecskemét, 2017. május 19.

Turi Sándor
elnök

