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K6pvisel<i: Turi S6ndor elnrik

Tevdkenys6ei kdre:

aJ Szociiilis seg6lynyrijt6s a riiszorul6 SM-es betegeknek. (lgg3.6vi III. tcirv6ny 120.
$)
b.l Az sM betegek folyamatos oktatiisa (1997.6vi cLN. t<irv6ny 141. (l))
c./ A betegeket segit6 orvosok oktat6sa, szakk6pz6s, kutat6s trimogatrisa (19997. 6vi.
CLry. t<irvdny 141. g (3) e.lds f./)
d./ A betegek 6letvezetdsi taniicsad6sa (1993. 6vi II. trirv6ny 57. g (l) c./)
e./ A betegeket elkit6 ripol6k (mag6nv6llalkoz6sok tagjai) oktatiisa,
f./ A betegek rendszeres inform6kisa a legrijabb kJiatrlsi eredmdnyekrol 6s kezel6si
lehet6s6gekr<il, valamint
g./ A betegek otthoni ripol6srinak teriileti megszervez€,se (1993. 6vi II. tcirv6ny 57. $ (1)
c./ 6s (2) c.fi
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K O z H  A  s z N  0  r t  r  E  x  o  w  y s  E G :

Alapszabdly I. fejezet 4.pontja szerint

a./ A sclerosis multiplexes betegek otthondpoldsdnak ds rehabilitdci1jdnak seg[ttise,
az ehhez szill<sdges gt6gtdszati ds rehabilitdci1s eszkoz\k biztositdsa.
A betegeknek rehabilitiici6s eszkdz<iket adtunk a Biics-Kiskun Megyei SM Betegekdrt
Alapitv6nnyal k<izcisen.
Az SZJA2006 evi keret6b6l 134.975 forintot rehabilitrici6s mrignes rigybet6tre
forditottunk.
Mtik<idtettiik az eszk<izcsere lehetris6gdt is.
Segiteutik a,,K6zenfogva" Szoci6lis Szcivetkezet(Tiszakdcske) megalakul6s6t, amely
tagjainkat is 6polja. Egytittmrikdd6si megrillapodrist kdtottiink veltik a tiszk6cskei 6s a
kdrny6kben 6l<i sm betegek segft6s6re.

b./ Eletvezetdsi segltsdgnytijtds, lelki gondozds. ds c./ A mdg nem ismert SM-es betegek
felkutatdsa.
InformSci6s szolgiilatot tartunk telefonon 6s interneten a frissen diagnosrtiziit
betegeknek, valamint a krizis helyzetbe keriilt csal6doknak.
Betegl6togatils keretdben felkeresttik az Sgyhozkdtott 6s/vagy egyediil maradt
betegt6rsaink egy reszet otthonukban 6s a k6rh6zakban.
Fenntartottuk aktiv tagjaink 6s dnkdnteseink kdzcitt az inform6ci6s telefonos
kapcsolatot.
Megrendezziik Kecskemdt-Het6nyegyhilzina vackor-vdri 6letm6d 6s mozgiist6bort.

d./ Kapcsolattartds a hasonl6 cdllal miikbdf tdrsszervezetekker.
Az SM Betegek Orszdgos Egyes0let6vel (SMBOE) valamint a Pest, B6k6s 6s Szolnok
megy6ben l6v6 SM segit6 szervezetekkel tov6bb er6sitettiik a kapcsolatot 6s
<isszmunk6t.
R6szt vetttink 5 f6vel a Magyar SM Betegek6rt Alapftvriny (MSMBA) nyfregyhazi
HEFOP-2. 2.1 -06/ | k6pzds6n.
Az MSMBE 6s SMBOE szeptember 2.-6nrendezett Orszilgos SM Napjan Szolnokon 25
fovel k6pviseltettiik a szervezetiiLnket tagj ainkkal 6s dnk6nteseinkkel.
Kapcsolat felvdtelt kezdem6nyeztiink a Szloviikiriban mtik<id6,,club Roska" tornaliai sm
klubbal.

e./ A sclerosis multiplexes betegek rdszdre szocidlis gondoz6 biztos{tdsa,
munkahely keresds.
Humdn erdforr6s 6s p6nziigyi fonas hiany miatt nem t<irt6nt.

f. / E 9,, d ni s e gft s d gnyilj t ds, p dnzb e I i t dmo gat ds.
Az szJ A 2005 6vi keret6t, | 46.7 23 forintot gy 6 gymaszirozilsra kdltdttiik.
AzSZJA2006 evi keret6b6l 134.975 forintot segdlyez6sre haszniiltunk fel.
A tavol lak6 betegeinknek segits6get adtunk a kecskem6ti bels6 mozgiisokhoz (tiivolsdgi
buszhoz, bankhoz 6s taggyiil6sre val6 eljutashoz). Valamint a nem Kecskem6ten tartott
pro gramokra val6 elj utilsra.
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g./ Kulturdlis programok szervezdse ds h./ Elflseglteni qz SM kdr okinak megtaldldsdt,
e n n e k d r de kd b e n tu do m dny o s konfe r e nc i dk m e g s z e rv e z d s e, kap c s o I at t ar t d s a killfo I d i
tdrsszervezetekkel. Es 5 pont d./A betegek dletvezetdsi tandcsaddsa, valamint f./A
betegek rendszeres informdldsa a legiljabb kutatdsi eredmdnyelvdl ds kezel1si
lehet6sdgelvdl
A B6cs-Kiskun Megyei SM Alapitvrinnyal k6zrisen dolgozva segitettiik a2007 evi
programok szew ez6,set 6s lefoly atinirt.
Tartoftuk az 5 taggyiil6st Kecskem6ten.
Megvdltoztattuk a sz6khelyiink et a k6rhin bezilrilsok miatt.
Az SZJ A loh bev etelek felhaszn6llsrir6l dcint<itti.ink.
Az €v sor6n folyamatosan inform6ltuk betegeinket a legrijabb kutat6si eredm6nyekrol
6s kezeldsi lehetos6gekr6l, valamint a gy6gyszer t6mogat6si, igdnyldsi folyamatok
viiltozilsair6l.
A haziorvosi, k6rhrlzi napidij valamint a receptdij vtitozfsak6l.
A seg6lyez6si, nyugdijaz6si eljrirasokr6l 6s a rehabilit6ci6s eszkcizdkkel val6 ell6t6s
lehet6s6g6r6l.

i./ A mag,tar lakossdgot szdles knrbenfelvildgosltani ds tdjdkoztatni az SM
termdszetdrdl, kezeldsdnek lehetdsdgeirdl (ismeretterjesztds) ds megnyerni tigt
tdmogatdsdra.
3z61 6lapoz6ssal trij 6ko ztatfust adtunk k<irnyezetiinkben.
Es internetes honlappal a magyar nyelven 6rdeklodSknek.

j./ Az oktatds megszervezdse: specidlisan SM-es betegek dpoldsdt, hdzi gondozdsitt
v d gz 6 lcne k, v al am i nt gt 6 gt t or nd s z o lcnak, hdz i orv o s o knak.
Humiin eroforr6s 6s forr6s hianv miatt nem t<irt6nt.

Az egtesillet cdl szerinti kdzhasznil tevdkenysdge az I997.dvi CLVl.torvdny 26.$.c.)
pontja alapjdn:
l. egdszsdgmegdrzds, betegsdgmegelfizds, g/6g/lt6-, egdszstigilg,ti rehabilitdci6s
tevdkenysdg,
2. s zo c i dl i s t ev d ke ny s d g, c s al dds e glt d s, id6 s korilak gondo z ds a,
3. tudomdnyos tevdkenysdg, kutatds,
4. nev e I d s d s o kt atds, kdpe s s i gfej I e s zt ti s, i s me r e tt erj e s zt d s,
1 I. hdtrdnyos helyzetfr csoportok tdrsadalmi esdlyegtenlSsigdnek elSsegitdse,
18. munkaerdpiacon hdtrdnyos helyzetil rdtegek hlpzdsdnek, foglalkoztatdsdnqk
elSsegitdse - idedrtve a munkaerS-kdlcsdnzdst is - ds a knpcsolhdd szolgdltatdsok,

A fe nt i fe I s or ol ds al apj dn

5 . / Afentieken tillmenden a ,,Smaragd" SM Egtesiilet kiemelkedden kizhasznil
egtesiilet, mivel olyan kAzfeladatot ldt el, amelyrdl a helyi dnkormdnyzatnak kell
gondoskodnia a helyi dnkormdnyzatolvdl sz6l6 1990. 6vi LXV. tdrvdny 8. S 0, a 63. $
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(l) bekezddseiben, a 63/A. $ n./, 70.$ (l) bekezdds b./ pontjaiban, valamint 81. $ (l)
bekezddsdbenfoglaltak alapjdn a szocialis igazgatdsrol ds szocidlis elldtdsolcrdl szdl6
1993. dvi III. tarvdny 120. S-dval dsszhangbon.
Tovdbbd elldt olyanfeladatokat, amelyek megolddsdrhl az egdszsdgiigtrfl sz6l6 1997.
dvi CLU. tdrvdny I41. (1), (2) a./ is c./ pontja, (3) bekezdisnek e./, f./ ds g./ pontjai ds a
144. S (l) ds (2) bekezddsdnek drtelmdben az dllamnak kell gondoskodnia.
Ilyenfeladat:

a./Szocidlis segdlyt nyiljt a rdszorul6 rendes tagiainak. (1993. 6vi III. tdrvdny I 20. S)
AzSZJA2006 evi keretdb6l 134.975 forintot seg6lyez6sre haszniiltunk fel, amelybol 4
tagt6rsunkat tudtuk segiteni..

b./Az SM betegekfolyamatos ohatdsa (1997. dvi CUV. tdrvdny 141. (1))
Telefonon, rendezv6nyeken 6s a frissen diagnosztizriltakkal szem6lyesen.

c./A betegeket seg[td orvosok oktatdsa, szakhlpzds, kutatds tdmogatdsa (1997. dvi.
CUV. tdrvdny 141. S (3) e./ 6sf./)
Forr6s hiany miatt nem t<irt6nt.

d./A betegek dletvezetdsi tandcsaddsa (1993. dvi II. tdrvdny 57. S (l) c./)
Telefonon, rendezv6nyeken ds szem6lyesen.

e./A betegeket elldt6 dpolhk (magdnvdllalkozdsok tagjai) ohatdsa,
Forriis hi6ny miatt nem tdrt6nt.

f./A betegek rendszeres informdldsa a legiljabb kutatdsi eredminyelvfl 6s kezel4si
lehetdsdgelcr6l,
4 alkalommal kiildtiink SMS -Uzenet tij s6got tagj ainknak.

g./A betegek otthoni dpoldsdnak terilleti megszervezdse (1993. dvi IL tdrvdny 57. S (1)
c./ ds (2) c./)
Segitettiik 6s egytittmrik<iddsi megrlllapod6st kdtdtttink a,,K6zenfogva" Szoci6lis
Sztivetkezettel (Tiszak6cske), amely tagiainkat lshozzittartozoikat is 6polja
Tiszak6csk6n 6s korny6k6n.
Ez munka a strat6gi6nk rdsze a jriv6ben is.

Tovibbi munkfink:

Forr6steremtdsre tiimogat6kat kerestiink a megyei v6llalkoziisok, magiinszemdlyek
k<izott. Felvetttk a kapcsolatot ez 6vben is a gy6gyszergyitrakkal.
Bowling versenyt szerveztiink Szolnokon a JnkSzolnok megyei SM betegekkel 6s
segit6ikkel.
A kecskem6ti ,,T6masz" tirmogat6 szolg6lattal ki6pitetttik a telefonos kapcsolattartiist.
Tagszervez6ssel 6s a betegek felkutatas6val foglalkoztunk, fogy6 letszhm .
Az NCA-t6l nyertiink 350.000 Ft. miikciddsi t6mogatrlst. Kriszonjtik a segits6get!
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Szervezeti.ink 2006 6vben nem kapott kcilts6gvetdsi trimogatrist.

Szervezetiink kozhasznrisigi szeruod6s keret6ben nem kapott t6mogat6st

A vezeto tiszts6gviseloknek nem nyujtott t6mogat6st, ok rink6ntes munkdval 6s
p6nzadomdnnyal trimogatt ik az egyesiiletet.

s z i u t - t r E L t  a t s z i M o L o :

Bevitelek

Tagdijak
Adom6nyok, t6mogat6sok
Mrikit dd si tam o gat6s p6ly azatb 6l
Telefon szla. befizet6s
Bank kamat
Vegyes be

Kiaddsok:

Nyomtatvilnyok
Postak<ilts6g
Telefonkcilts6g
Seg6lyek
Terem b6rlet
Ajdnd6k utalv6ny
Bank k<ilts6g
Rehab eszkoz
G6pkocsi kdlts6g
Egy6b, SMBOE tagdij, massziizs

Mell6kletek

Kecskem6t, 2008 m6rcius 26.

Bev6tel Osszesen:

57.500.-Ft
940.072.-Ft
774.000.-Ft
747.351.-Ft
30.720.-Ft

902.013.-Ft

3.451.656.-Ft

54.686.-Ft
59.829.-Ft

850.241.-Ft
130.000.-Ft
29.700.-Ft

193.000.-Ft
29.194.-Ft

139.900.-Ft
29.991.-Ft

666.058.-Ft

Kiad6sOsszesen: 2.182.599.-Ft

Eryenleg: 1.269.057.-Ft

Eredmdnykimutat6s
M6rleg,tw Turi Stlndor

elntik
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