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MoľavcsikAlapítvány

r.'..'Ą Moravcsik Alapítvlány |991. őta mtĺködik. Alapítói okiľatban meghatráľozott fő. 
tevékenyséEe :pszichiátriai betegek gyógyÍtasának és ľehabilitációjanak elősegítése a

. gyogyĺto miihelyek, kiilönösen a Semmelweis Egyetem Pszichiátľiai és Pszichoteľápias
Klinikáiának tamogatĺísa, Az Alapíťvĺĺny céIja, a pszichiátľiai és az 'idegľendszeľi kutatasok

. tĺĺmogatása, a lelki betegségek megelőzésével kapcsolatos oktatrís színvonďĺínak, valamint a: 
..tríľsada|om mentiílhigiénéjének javítasa és a társadalom pszichiátriai kultúľájának emelése.

; ; Az Alapĺtvány cél szeľinti kozhaszľrri tevékenysége közé tartozik az egészségmegőrzés, az
'. egészségüeyi (pszichiátriai) ľehabilitĺációs tevékenység, rehabiĺitációs és szociáIis

. : j foglalko4Ątás, vďamint az intérsĺényen beltili, bentlakás nélküli ellátási tevékenység
. végzésę, elősegítésą tźmogatźsa. Rehabilitációs és szociĺílis foglalk ońatőmťiköđtetése.

1. A NappalÍ Intézmény

Az|ntézméný neve és széliĺhelye:
Moľavcsik AIapíNány Pszichiátľiai BetegekNappali krtézménye

1083 Buđapest, Balassa utca6.

Äz Intézmény képvis előj e :

Pucsek József intézm ényv ezető

Műkiidési engedéIy száma:
Székhely: gaBP -253 0 / 11 /20 I I

o"* ---

ÄLŔPíTVÄľ\íYuostK
1083 Budapest, Balassa u.6,

adószáľn: 19e 09c72 .2".42
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MoRAvGs|K ALAPĺTVÁNY
ío83 Budapesŕ, Balassa u. 6

TeL: O6-i-Zi9-Ag6O,
Fax: 2ío-o33o/57223

E-maIIĺ nappali in Íezmeny@psvch.
Telephely: 9 lBP -2530 / 40 /20 tl

A foglalkoztatási engedéIy száma:
munka-ľehabilitĺĺció: B.93-253301212008,
fej lesztő -fe Lkésntő : B.93 - l 7 29 8 l t8 l 2008,

A szakmai pľogľamra vona tkoző ĺnfoľmációk

:1.I'. Apľogľam megnevezése
.

. Pszichiáfuiéi betegek nappali e!!ěúásaés intézményen beliili szociĺílis fogla]koztatźsa

!.2. ' A fenntaľtó neve, címe, képvĺselője

.Moľavcsik Alapítvány
lOp3.,Budapest Balassa utca 6.

. d1..Simon Lajos, a Kuratórirrm e|nöke

. ĺ^1Pľufi "llátási 
és foglďkoztatási program telephelyek:, 1083 Budapest, Balassa utca 6.

. 1-987Budapest, KőbányaÍ út?2.
oktató pÍogÍam telephely.Könyvkcitészet és Restauľĺĺlĺás
1083: Budapest, Káiváľia tcr i9.
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MoRAvGslK ALAPÍTvÁNY
'':.''. .. ío83 Budapest, Balassa u..6
i, TeL: O6'7-279'3960-
' Fax:2lO'O33O/51223:; l

E.maitĺ nappali intezmeny@psvch.sote.hu
..'. ..l;3. A program mííkiidési kiiľe
]' Nappaüt[átás + szociotenípia.munkatenípia
. Ńuďpďi ellátás ł munka-rehabititációs foglalkozüatás

l Nai,pĺĺ e|Lźtás + fej iesztó-felkészító fo glalkoztatás

..i.4.A 
|inanszíľozás

. - 
yIII. kenilet Józsefuáros inkoľmányzat fmanszíro z,ási szeruodés.

A szocialís foglďkozabstvégző fenntaľtók befogadĺásáľa és támogatasaraklĺrt
pá|yár.atonelĺyertfelađategységalapjánszámítotttlárnogatĺásösszege.

. A sżoci:ĺlis foglaikoztatás soľĺĺn előállított és éľtékesített termékekből befolyó összeg.

Normatíva.

':
|..5. A progľam bemutatása

Ap.enntartó 2008-ban hozta létľe a Moravcsik Alapítvany Pszichíátriai Betegek Nappďi
Intézményét aĺnak érdekébeĺl" hogy a szociális ďapszo|gáltatási forma keretein beiul a

pszichiátľiď betegséggel é1ő, intéznrényi jogviszonnyď ľendelkező el]ĺfottaĘ szźnnáta

śzocioterápiás eszköa'lĺkel, munkaÍerapiás technikĺík a7ka|mazÁsäva|,intéméĺyen beluli
szociális fog|akoztatźls segítségéval szolgáltasson, annak éľdekében, hogy a megvlíltozott
munkaképeségrĺ klienseknek ľövid és hosszú távon javulj anakazesélyei anyíLt
munkaeľőpiacľa kilépni és ott taľtósan értékteremtő munkát végezri.
A cél, a m.unkavégzésen és a foglďkoztatłĺson kereszĹĺil az embeľi kapcsolataik újľaépítése és

a tłáľsadalomba való re-integráciduk.

-: j.

. l.6. Konkľét cél:

2010. januĺĺr l-től az Intézmény két telephelyén 58 ťo nappali ellátását végezzilk.
. AzI, telephelyen jelenleg 30 fő gondozasźú és foglďkoztatősáłtvégezziik' a II. telephelyen 28

.. fii gondozasa és foglalkoztaüás a zajlikfolyaĺnatosan.. A foglalkoztnt^ cé|ja a szolgráltatást igénybe vevő személy pszichés-szociális állapoĹĺnak
....'ľendezése ńellett, a tarsadďmi re-integráció elősegítése az egyéni képességeínek,

.'. készségeinek figyelembe vételével és a számukľa legmegťelelőbb mrmkavégzési forma

]' 
.megszeľVezésével.

'

. 

.. 
,., A célcsopoľt jellemzői:

Pszíchiátriai ellátásban ľészestĺlő, elsősorban józsefuĺárosi személyelq akik a betegségĺik
ęlőľehďadtávď egyre nehezebb szociális he|yzetbe kerülnek, emberi kapcsolataík
beszűktilnek, sokszor még a csaláđjuk ttnogatěsát is elveszítik' A betegekre jellemző a
záľkózottság, bizalmatlanság és az onbizonyt,ďanság. A lélektani miĺködéseiben rokkant vagy

' $ĺillt, megváltozott képességri személyek rehabilitációjara, munkakészségének, valamint testi
és szellemi képességeinek megőrzésére, fejlesztésére bizonyítottaľr jó hatassal van a
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MoRAvcs|K ALApĺľvÁľv
7O83 BudaPest, Balassa u' 6

TeI.: 06-l-219.39ô0.
Faxt 27O'0330/57223
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..;l.'l'' :. ;]1ę.li1915.
.l;..':i;;' ; ..'Í IŤtš;i'i''',']ťatl.

.-':.'' .'..ĺi!ííł;.l.'
íj ;.: ! .:i':: Í}Í! j":l.:|..''....ŕi]]..l

...::.. ..': .,'l:.ll . E.mai?náopalÍ Íntezmenv@psiĺch.sote,hu ..:

'''.*ii!iá#:;;:'@'é'1."oo':1'^prođukh]mok.'. 
!' -.' 

j i: ..:ml]ÜlĺíYvěryg

'.;.. l:.'j'tä;i'| ez"í á'ľta! toĺľtént ęlismerésę és elísmertętése.

'.. ...:iäliä;Je.ĺĺ, 'z"ńĺ a pszichiátriď betegséggel élők szźtmafolyamatosan növekszik, annak

. 
'.].:..r lělleńéľe, hogy łi"ń'őf,ć,ĺa előfordulasi gyakorisaga viszonyiag állandó a népesség körében.

........'..:.fT"11ijffiJí.-Ár"pĺt"ánl !9!Í. ita ńiiköđik. Alapítói okiratban meghatarozott fö

.'.:.'....f;łeť""y'ě;; " p'"ĺ.nietiĺ, betegek gyógyításan* é' rehabilitáciőjának elősegítése a

... . ,g'ĺto mĺrrJyät támogatĺása. a' ,uápĺwe''y céIja, a pszichiátľiu.és 3z idegrendszeĺi
..'....'...-...ř{iofá;oiTĺ^ie"w a lłki.betegségek megelőzésével kapcsolatos oktatás színvonďának,

':.j:.';;val.amjot a t.ĺĺsíaaiom mentałrigieňejenet javítasa.és a tfusada1om:'']:ľĽ':*',Yľ*...'.'e.ääle*"-p;-Nłpĺ,"á"y 
cer šzeľintĺ kďzhasznú tevékenységével össńangban, ami az

:... '.ft.;|!*gyi, ezćn ueltí foleg a pszichiátriai rehabiiitációs tevékenységľe vonatkozik, a

i.|.];;űifliš "intezľreny keľďében- 9\ođlegesen 
pszichiátriai betegséggel élö személyek

.. ':..ío;;;ását és rehabilítációs foglalkoztatását végezzíik, dę természętesen más típusú

1.:. :.figy6{kka1 é1ő személy a|ka1mazästxa is van lehetöség.

j .: ..r'.::rl'. ': . ;. : '

' ..' ĺ.8.:Az ęllátottak:
:, '' '' ' :

.. 
.' .'.. ' Csetelcvőképessóg:

' Azlĺrtézmény keretében eđdig ĺegisztrált és foglalkoztatott személyek 9 %o-aá\[ nern

] kJĺáłőgondnokság alaĹt.

Egészségi állapot:

A pszichiátľíai betegségtik miatt renđszeres orvosi gondózas a|att á|lnaŁ betegségĹik

gyógyszeres kezelés mellętt egyensúlýan van.

SzocĺabiĽtás:

.A pszichiátriai betegséggel élőkre jellemező a motiválatlansäg' az izo|ált életvitel,

csökkent egyĹittműkšđéii keszseg. Gyakoľi az a|ka|mazko dĺísi nehéz ség, je||emző az

eľős stľessz.érzékenység és a frusztrációs tolerancia csökkent mértéke'

:...:.... ...-
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l ľľto Rłvcsl K ALAPĺwÁNY
7083 BudaPest, Balassa u,6

TeI; 06.7-219-39ô0.
Fan 27O'0330/57223

g.111ąi11 nappalí lntezmenv@psvch,sote,hu

. Munkateyékenységek:

rEÁoR:
8121

8t29
8130

3799
8'fr9
8299

Megnevezes:
Áltďános ópiilcttakaľítás

Egféb takaľítás

ZöIdterii1et kezelés

Egyéb feldolgozó ípari tevékenységek
Egy éb iro dai szolgáltatás
Eryéb kiegészítő ĺizleti szolg áItatas

. ..i.9. A ńun ka.ľehabĺlĺtáciĺís fo glalkoztatás bemutatása
':.'.r1r:.,., 

t . .

'' A'.s;oc'ĺális intéanényben ellátott személy munkakészségének' vďamint testi és szellemi
''":.Iiépeśségeinek muĺkavégzéssel töľténő megőľzése, illetve fejlesztése, továbbá a fejlesztő-

...ľeláuili!ácíoban vďó részvételról a foglalkoztatott, illetve töľvényes képviselője írasban
megállapodast köt, a szociĺílis intézmény vezetőjével'

. Á, rnunkavé|gzé:s Íörv ényes feltételei :
: A munka-rehabilitációs tevékenység megválasztäsánći a szocíális intézmény vezetője

'. .Íigyelembe yeszí 'az ellátott testi és szellemi képességeit és speciális sziikségleteinek

1;ňegfelelően biżtosítja az egészséget nem veszé|yeztető muľlkavégzés feltételeit. A munka-
.. ffiabilit.íció. iđöbeoszttsát az ellátott állapotanak és képességeinek figyelembevételével
....-.g'g;é.'łrleghatźtror.nlkmegaz egyéni fejlesáési tervben úgy, hogy afogla|koztatas időtartama
.....ne ha|adja meg ä napi 6 és a heti 30 őtźÉ, és eI kell éľnie a napi4,vagy ahęti 20 őrät.



MoRAvcs|K ALApĺrvÁľv
7o83 Buďapest, Balassa u. 6

TeI,l 06.7.2í9.3960,
Faxl 2ío.o33o/5r223
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Kiiziisségi Etlátás

:,i. .::.,'.:-'.r:.
:,:i: ;:'.r; ;1 . '

:r. :.i''.::Á.Közosségi Pszichiátľiai Euátásnak" mint szolgáltatásnak az a feladatą hogy az źitala

'-: ..'..'...'onnrĺozott 
nszichés betessésben szenvedő ellátottak teljes jogú, éľtékes tagiai maradjanak a'..i '..']' :gondozottpszichés betegségben szenvedő ellátottak teljes jogú, éľtékes tagiai maradjanak a

' ;i. . ....".. 'társadalom4ak, valamint abban az esetben, ha betegségiikből adódóan mfu a maĺginallizácíő

..'i 
.'..|'...' 

ĺotygmata elkezdődött" 
::''::'."uuj* 1 :::.::'uuo:. .

- '| ..'..i..i.. '..'sęgítséget nyújt a pszichiátriai betegséggel küzdők szćĺmáta:

.':] i.ii 
...'.....''..' .-' ..j' '.' ''] 

. ,1. ĺ ĺ'.-^1...1. 2^-.!+A^A

"'.ii 
.;....... . . ]. . .- tn egészségi és pszichés állapotuk és szociális helyzetük javításában,

.: .i! jlr' i ..

...ij - '.'... ' . ].. _ meglévő képességeik és készségeik megőĺzésében, vďaľrint fejlesztésében,

hozzájutásukban'

rl::-ą '.''''..,.:'''
.igĘ......'.......Ez..a típusú szolgáltatas olyan hosszú táui, egyéni szĹikségletekre és igényekre konstruált
il...,ř. 

.:'..'.: ]'i.i. '' ''... ' l..' 'z^- !. f^l^1Ä^^j.^+^ĺ;..i:.',.š; .1:.''.':. ....'. ...

'fr; . ''..i...'-.;. .8ońđozást kínál, mely nagyméĺtékben alapoz az ęlltĺottak lęndületes és felelősségteljes
1']'ĺ]*a ' '1':'':;.ij..: i:] ĺ.:. 

.'

:iffi ;l;g5qzvé1elére, valamint az ellátott kömyezetében follelhető teľmészetes kĺizösségi

.{#]..r-.'i''..'i.,...i.. ..lJ"^-..'., f^^:ĺ:+Ál''. o ńAń nľnfc<qzionálisilĺĺĺi.ffirurľasokĺa - őket is felkészítve, tátmogatva, facilitálva a nem professzionáiis
ffi'iliiiiĺĺé#:.



llllo RAvcs l K ALAP íTVÁNY
ío83 Budapest, Balassa u, ô

TeI.: o6-!.2í9.3960.
Faxt 27O-O33O/57223

E.maÍh nappąli intezmenv@psvch,sote.hu

munkájának fókuszában a célcsnpnľtot képző

a pszicho-szociális rehabilitĺíció eszköztaľĺĺnak

beteqsÉggel éIő személvek. akík

. - intenzívtźlmogatÁstigényelnek;

önkéntęsen igénylik a segítséget.

Ugyanakkor azok is részt vehetnek ebben a fajta ellátasban, akík szociális intézményben

élnek, de a szakértői bizottság véleményezése szeľint ĺe-íntegráoióra alkalmasak, valamint a

bentlakásos intézményi elhelyezésre várakozó krónikus pszichiátľiai betegek, akik az önálló

életvitel fenntarthatóságanak éľdekében fokozott pĺártfogást igényeLnek.

A szolgáltatás elsőđleges feladata a miíködési tertileten élő, de eddíg kezelést igénybe nem

vevő, illetve a betegség kialakulásában veszé|yeńetett személyek felkutatása, s az eIÍětas

igénybevételének felkínálasa. Koraí kcizbelépés, a betegség mielőbbi azonosítása és az idęális

kezeléshez va|ő hozzÁjutás segítése, illetve szakmai ellátas, az elengedhetetlen egészségĹigyi

gondozás mellett.

Az ę|Iátastígénybevevő egészségĹigyí, pszichés és szociális állapotának pennanens

Íigyelemmel kíséľése, ellenőruése, továbbá sziikség és igény esetében a hatékony

segítségnyujtás biztosítása" a kľízishelyzetek normallzźt|ása, kilciszcibĺilése fontos szegmensei

a visszaesések, ľelapszusok, vďamint a betegség kľónikussává|asanakmegakadiílyozĺísa

éľdekében.

'i,l:r ,+ii'
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MoRAvGslK AnpírvÁľv
7O83 BudaPest, Balassa u, 6

TeI; O6-7-279o396O.
Fax: 27O-O33O/57223

E.maÍI: napnati intezmenv@psvch,sote, hu

Amegkeresö tevékenység, a feléptilésre, ryógydásra vďó képesség fokozasą motiválĺísą a

.. '.;; változőstaösúoĺlzés ugyancsak elengedhetetlen eleme a mindennapi hivatásos segítő

.'.' :munkĺínak.
.., 

,.:., . 
1.

....]' 'A program kiemelkedő részę az ellőtásligénybevevő közösségi integritasanak előmozdíüásą

.. . . '. sziikség esetén reintegrációjának megalapozása, abban való állandó támogató részvétel.

: ., Mtnkěrkataz 1993. évi III. (Szociális) törvény, ésazt/}OOO. SZCSM. rendelete és annak

. módosításaira aÍapomavégezaik.

. ,:. ,

. 
. 

Elemi feladatként jelenik meg a tevékenységünk soľan, hogy a magas színhi professzionálís

..'' . ' '. munk avégzéskövetkezményeként méľsékelni tudjuk a trírsadalmi előítéleteket, sztereotípiákat

....:.
. '. 

l 
. és egyben képesek legyiink fokozni a taľsadalmi felelősségvállalas mértékét.

2.2. Aktizös.séei pszĺchiátľiai ellátáq soľán nvúitott szoleáltatások és az ellátottak köre

Lakókönryezetbeĺ történő segítségnffitĺs az önálló életvitel mogtaľtásrának

éľdekében.
. A meglévő képességek megőľzése, illetve fejlesztése, megújítása'

A haziorvossď és a kezelőoľvossď való ľendszeres kapcsolattaľtás ďtď az ellátást

igénybevevő állapotanak folyamatos figyelemmei kísérése, feliigyelete.

. Pszicho-szociális rehabilitáció, - szociális és mentális gondozís.

Az egészségtigyí és egyéb teľápiás kezelésekben, szolgáltatásokban vďó részvételľe

<i sztönzés, annak tźtmo gatása és utankiivetés e'

. Megkeľeső programok szewezése az ellátĺísra szoruló

megközelíthetőségének éľdekébęn.

személyek
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Ke|ti Budapest,2013' október 10.



TEÁoR:

8t2t
8129
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. MoRAvcs|K ALAPÍTVÁNY

7083 BudaPest, Balassa u.6
: TeL: O6'7-219'39601

Faxt 270-0330/51223
E.maik na ppali jn tęzm en v@psvc h,sote. h u

oktató Telephelyo Ktinyvkötészet.Resta u ľálás

A Kĺĺľváľía' tér 19. szám alatti oktató telephelyen 2O|3. év januaľ és februĺĺľ hónapban

klienseink tíizvédelmi és balesetvédetmi oktatásban ľészesiiltęk, illetvę a munkaĺendet

ismeľték meg. Az év első két hónapja általanos épülettakaľítassal, felhasználható anyagok

szelektálásávď, illetve rendrakással, polcrendezéssel telt el.

'

A munkakor1yezet kiďakítása utan 2013. év maľciusáńő| a VIII. kerĺileti megváltozoĹt

munkaképességű munkavállďóink a ktivéria téri telephelyiinkön az elméleti oktatasban

ľészesiilnek' Előszöľ a papirĺa|, mint kiitészeti anyaggď ismeľkędtek meg. Ezek uŁín a

kötészeti kézi szerszźnlokkal (k<itészeti olló, kotészeti csont) és hasmálatávď bővĹilt tudásuk,

majd a gépi eszkőzök fęlhaszn ćihatiságát ismerhették meg a papíľkezelésben. Ezzel egy

.időben a papírkezelés, kézi mtĺveleteit is elsajatították a gyakoľlati órák soľán. Ezen

tudáshalmaz gyakor|ati ismétlése folyamatos, elméleti szinten peđig egyéni oktatlĺsban

részesülnek. Ápľilis hónap masodik felétöl a keménytáblĺás könyvkötészet fortélyait

. sajátÍtottak eI, Az első táblrískönyvek előtg saját felhasznĺáIásra szánt jegyzetfiizeteket

készítettiink A táblás kötés közben a részfeladatok megosztasának és a csapaünunka

.fontosságának hangsulyozľtlk. Így késziitt el elsö könyvtink, amit mini könyvnek nevezľtink

el:

. Ennek a m;grlttfrfua készítettiik el a nagyobb változatát, akeménytábIas jegyz*tfruetet. A

keativítás fejlesztése céljából különböZő citletek alapjtn készítemink egyedi könyveket. E

közben bársony oklevéltaľtók készítésével is foglďkozťunk'

Július hónapban a nehezebb papíĺkezelési ismęľeteket vetttik át, mint például a síbolás,

számolas, levegőztetés. Majd a csomagolrás technika gyakoriasa következett, amely soľán

]ugyelni 
kell a helyes technika alkalmaz,ására és a pontos munkavégzésľe, meľt |ega|ább

annyira fontos a termék kiilső védőborításą mint maga a késztermék. Ez atźn tasakokat

készítettilnk' amelyek kisebb taľgyak ideiglenes tfuoIásćra alkalmas.
ii
l.

7:

.it-
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' - Augusztus hónap legfontosabb momentuma a könyvľestaurálás volt, ahol régi elhasználódott

.

. 
'.. . Így megtanu|tćk. az ecsethasanáiatot a festés soráĺt, ílletve az aĺyagokfixźlását.

. Ellátottaink élLapotźú és sztikségleteit folyamatosan felmérjiik munkánk közben. Motivációs

: interjukkal egyéní esetkezeléssęl ösĺönözzük munkavállďóinkat. Igénybe veszík továbbá

. . .' ':éteĺnód klub, tanácsadó, kulturrális szolgiíltatásainkat, illetve ľészt vesznek szociális
' : .. . '

'' pszicho-edukációscsoportjainkonvehetnekrészt.

' .. .. i ,



MoRAvGs|K ALApíĺvÁľv
7083 Budapest, Balassa u.6

TeL: O&7-279-5960,
Faxt 27O-O3JO/5I223

E.maÍIl nappal! ĺntezmenv@Psvch.sote,hu

ítván e
szeľvezett pľo gľaln ok telep h elv szcľinti leb ontás.a baľr

Galéľĺa Klĺnika oktató
telephely
(Kálváľĺa)

Hétfő 8.11 Szövés
l2.I4 sakk szakí<ör
lf .30-1,4.30 Ping
Pong

I2.3 0-1 4 Házi Pľaktikĺĺk 8-12
Bőrmíívesség
alaplu

Kedd 9-1f Akotó nap
( kľeatíy foglďkozás)
13-15 Eletmód klub

9-11 Könyvbarátok
klubja (könyvtár)
1t-13 Angol

8-12
^i,ľ'oľÍnuvesseg
alapiai

Szeľda 9.I2 Tíizzomźlnc
I0-I2 Gubacs próba
12.30.|4 Edukációs
csoport

9.11 Könyvbarátok
kiubja (konyvtĺáľ)
13.30-14.30 B1 Kľeatív
Klub
1430.16 B2 Kreatív
Klub

8-12
Bőrművesség
alapjai

Csiittiľtök Minden hónap első
csütoľtökjén
l,a-n-íg Belső
Ertékeink
1.2.30-t4.30 Ping
Pong

9.11 Könyvbaúúpk
klubja (könyvtaľ)
13.30.15 A1 Kľeatív
Klub
14-15.30 Asszertív
csoport

8-12
Bőľmiivesség
ďapjai

?éntek 9-t2 Batik
72-14 Főző klub
12.30-14.30 Ping
Pons

8.30.1 1.30 Kľeatív Klub
azalagson
fog|alkonatóban
. Mínden hónap első
péntekjén 13-15.-ig
Fĺlmk|ub
- Minden hónap utolsó
péntdén,,KUPÉ''

8-12
Bőrmiĺvesség
alapjai



MoRAvGslK ALApĺtvÁnv
7O83 BudaPest, Balassa u,6

Tel.: o6.7-2í9-3960,
Fax: 2íO'O33O/51223

E.mail: nappalÍ intezm env@psvch,sote. Íu

A Moľavcsik Ąanítvánv által nvriitott segíÍő szoleáltatások:

Jogsegély és tanácsadó szolgáIat (ld. melléklet)

All.áskeľeső klub/ munkatanácsadás (1d. melléklet)

Életvezetési tanácsadás : keddenk énÍ. 1' 4 ótátőll a Galériában

Koľai ľehabititació mÍívészetLeľápiás eszközökftel : hetente. osztályos

betegek látogatása a Galéľia múvészeti miihelyébe.

KUPÉ /I(ulturális péntelď : Filmvętítés (közösségi, mentálhigiénés

szemlélettel),színhazlźÉogatts,m,Úzeumlátogatäs,kulĺrľális_és

szabadiđős progľamok szervezése, látogatĺĺsa.

Mentalhigiénés Csopoľt _ Beszé|gető csoport a męntálhigiéné

eszközeivel. Terveink szeľint a csopoľt befejező szakaszźlban onsegítő

csopoľEtá aĺakulmajd.

Élemódklub; Az éleünódklub a testnevelés, testtudatosságré nevelés és

étkezési tanácsadttsľa oszlik. Ezenfeladatok között kiemelt szerepet kap

a testmozgás, amely legt<ibbszöľ segít a depľessziós tiinetek enyhítésében.



MoRAvGs|K ALApĺwÁnv
7O83 Budapest, Balassa u.6

TeL: O6-7-279-396O.
Fax: 27O-O334/57223

E.mailĺ nappalí Íntem,ęny@psych.sote. hu
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Cseľeoktatás

.'.] .. A Moravcsik Alapítvány és aBfuczy Gusztáv Készségfejlesztő SpeciáIis Szakiskola
. csereoktatasának keretébęn a Moľavcsik Alapítvany két kliensének és egy terápiás segítcĺjének

].'... . . fO1'3. februźlr és június közöttminden csiitiirtökön 10-14 óľáig lehetösége nyílt részt venni a
il. . szakískola szövés képzésén.
,:' Az oktaüís soriín a részvevők megismerkeđtęk a szövés alapvető eśzkĺizeivel, szövöszék

.';l '..' ; :felvetésének a technikájával, vďamint a szövés és mintakészítés ďapvető rnódszeĺeivel. Az
l'.. '. oktatas folyamrĺn a minden ľészvevő elkészített egy szövött hátizsakot.
... ', A képzés a szakiskolaszővo termében folyt egy időben az ott tanuló diakok óľáiva].
. ' .. ' A diákok és a tanáľok egyaréntnagyon pc;zitívaĺfogadták az a|apiwźny munkatársait, akik
....:' k<innyen és gyorsan beilleszkedtek a foglalkozások alatt.
. . '' ' A szövés oktatláson megszę|zeĹl. tudást és tapasztalatokat a Moľavcsik Alapítvríny kliensei
: ' 'továbbadták kollégáiknak.
' '. .. 

' Ennek kĺiszönhetően a II' sz. telephely foglalkoztatási skálája bőviilt még egy
'. tevékenységgel.

-ri,l;.:f,r.
_!i . t.-.:'.. ..i:

ĺ ]::'l't::'. -

ii ,i ii::l, .



MoRAVGSIK ALAPÍTVÁNY
ío83 Budapest, Balassa u,6

Tel; o6-7-2í9-3960'
Faxt 2IO-OO3Oi5í223

E--rih

SEGÍTo szotGÁtTATÁSoK

Á||áskereső K|ub

He|ye: Moravcsik Alapítvány székhelye, Budapest, Vl|l. ker. Balassa
utca 6.

. Klub vezetője: Lukács Mirjam rehabilitációs tanácsadó
tel:: +36 30 S1S 0gBZ
e-ma il : f u kacs. mi rja m@med. sem melweis_un iv. h u

A foglalkozásokat minden honap eĺső hétfőjén 15 órától tarjuk'

A szol gáItatás tartal m a, tevékenységek:: . az oné|eÍrĄz, a kísérő|evé|, á motivációs |evé| és az

. a te|efonos á|láskeresés technil<ainäł 
-elśajaiĺtasa;

. a szemé|yes ta|á|koz.9.ra, á||áslnterjúra va|ó felkészü|ésben,
va|amint a munkábaál|ás és a munĺ<änery.megtartáś
témakorében fe|készĺtés;

- az a|<tuá|is munkaerő.piaci információk.':

.. A m.unkakereséssel kapcso|atos ugyintézés érdekében biztosítjuk a
.:'te|efonhaszná|atot.

Az Átlaskereső KIub programjában való részvétel onkéntes, kĺvéve a
t11nz!t fog l al koztatásb a n ré sźvevő ko il eg á iát, aii kne k, p,őg,,, n u,kotelezően részt kell venni!



ltĺĺo RAvcs l K ALApírvÁľv
ío83 Budapest, Balassa u.6

TeI.l oô-7.2l9-39ôo.
Faxt 27O-O33O/5122?

E-maÍI: nappalÍ íntezmen]ĺ@psvch.sote. hu

sE GÍTŐ szor., cÁĺ-,ľ.łľÁsor<
Asszeľtív (szociálís kompetencÍa) tréning

'l

Tĺszte|t Ko|legák!

A Moravcsik A|apítvány Nappa|i |ntézménye kerdtében 10 alkalmas
szo c i ál i s készségfej l esztő trén i n get i n d ítu n k, m e|yre sze retette| vá rj u k
pszichés prob|émákka| küzdő m u n kavá| la|óin k jelentkezését.

A tréning célja: hogy a résztvevőknek fejlődjon kommunikációs
'készségük és szociá|is kompetenciájuk, képesek |egyenek hatékonyan
keze|ni indulataikat és vĺsszajelzést kapjanak saját viseIkedésÜk
másokra gyakorolt hatásáróI.

Hetyszín: Moravcsik A|apítvány székhe|ye, Budapest V|ll. ker' Ba|assa
utca 6.

tdőpont zo13.szeptember 10-tő| (kedd), hetente 14 - 16 óráig

csopoľtvezetők: Tóth Eszter pszi-choligus
Csonŕos Ag n es fog |a| kozás.terapeuta



MoRAvGslK ALApíľvÁnv
1083 Budapest, Balassa u.6

TeI.t O6-t-275-396O,
Fax:27O-O33O/57223

E.maÍl: nappali ÍnÍezmeny@s
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SEGÍTo szoLGÁLTATÁsoK
Életmóo Kĺub

Tlszte|t Ko||egák!

A Moravcsik A|apítvány keretében műkodő Ércrľĺoo KIub

fogla|kozásain egyénre szabott mozgásprogramma| és étrendi

tanácsadássat várjuk Önoket.

.Helyszín: Moravcsĺk Alapĺtvány székhe|ye, Budapest, V|l!. ker. Ba|assa
utca 6.

Időpont: z}13'január g-től, kéthetente szerdán 1o - 11,3o óráig

K|ubvezető: Adorján Eszter szociális segítő
tef.: +36 20 825 0607

Jelentkezés és további informáciok a klub vezetőjénél.



MoRAvcs|K ALApírvÁľv
7o83 Buďapest, Balassa u.6

Teh O6-7-219-3960,
Faxt 2lO-O33O/51223

E.mailł nappalÍ Íntezmeny@psvch.ęote.hu

A Mo ľavcs ik A I a p ítvá ny J o gs e géty szo|gáilatźln a k j ellem ző adatai 20ĺ.3,
évben

Tauácsadó Szolgálatunk céIja, apszĺchiátriai betegséggel élők és hozzátartozóilĺ' valamint

a veltik do|'gozó szakembeľek szźľmrźxa információ és tźĺĺĺrcgatás nýjtasa szociális,

egészségügyi valamint jogĺ kérdésekben.
AEozzénkfoľduló kliensek jelentős része a 20|3. évben:

|a7' egészséglaĺľosodáson alapuló ellátások változásaival kapcsolatban (ľokkantsagi

nyugdij, ."ođiilis jĺáľadék' rokkantságí elláks, ľehabilitaciós ellátás' komplex minősítés) kéľt

tőltĺnk feivilágosítást, a20Ĺ!. évi cICx tv alapjłán.

.162 alkalommal taľtot[unk Ilyen jellegĺĺ egyéni tanácsađást , melyet Alapíwanyunk szinte

minden ellátottja igénybe vett (a téma nehézségeĺźĺ|tthatatlansága miatt volt, aki többszöĺ is

kéľt segítsĘetlmagyarźnatot tőlttnk). Az egyes alkalmak soľán személyenként éľtelmeztük a

Nyogdř Fořyósító-Ig azgatőságáltal.kikĺildött leveleket, és az azza| kapcsolatos teendőket.

.3 alkalommal szervezttink előadast az e|lźŃőrendszeľ változásaival kapcsolatban meghívott

s zakéľtó bevonrísával.
.76 alkalommal fordultak hozzźatk álláskeresésĺ és łĺnéletľajzíľással kapcsolatos

kéľđésękben. A látókdľtinkbe kerĹilt lehetséges áIláshiľdetéseket a falĺrrijságunkon ĺs

folyamatosan hirdetjük.
:.7 konkľét eset kapcsán segítséget nyújtotfunk szátlás/Iakhatás megoldásában is.

-9 alkalommal forđultak hozz,ánkaForyatékossági Támogatás igénylésével kapcsolatban.

- 2 alkalommal adfunk vtlasztingatlan joggal kapcsolatos kérdésberl
. 12 ęsetben srnkjogássral vettĺik fel a kapcsolatot.
.76 alkalommal . az onkormányzat áita| adhatő Családsegítő Szolgálat á|ta|
jóváharyott - ellátásokkď kapcsolatban is nyujtottunk segítséget (aküatasi támogatas (41)'

rendkívuli segély (22), adósságkezelési progľamban vďó részvétel (13).

'.7 esetben BKV utazással kapcsolatos méltĺĺnyossági kéľelmek íntézésében is segítettiink.

Csal:ídi joggal kapcsolatos élethelyzetek is keľültek a látóköriinkbe, melynek során
.4 ü5rfelĺink számáľa javasoltuk csalódterópiás szolgóltatás ígénybevételét.

Ezen kíviil népszenĺ a munkajoýmunkaügyĺ tanácsadásunk is, melyet

-51 alkalomma| vettek igénybe a betegeink és hozzźttatozőik.
Szolgáltakĺsunk a hozzáĺlkfordu}ó kliensek számńta ingyenes és folyamatosan biztosított és

e|őzđtes időpont egeztetés alapján báľki számára igénybe vehető. Ha olyan kéľdéssél

ta1álkozunŁ ame[yľe nem fudunk váÍaszt adni, akkor is javasoljuk a betegeinknet hogy

vegyék igénybe a,,nép iigyvédje'' ingyenesjogi tanácsadasát ís.
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Beszámolú a kľeatív csĺlpttľtfogla|kozásokľól

A Moľavcsik Alapítvány kollégáival és klienseivel elindítottuk a kľeatív
csopoľtfoglalkoaísokat a Sęmmelweís Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás
klinika osztályain. 2013. februáĺjátó| az osztěůyos foglalkozások mellett, az a1agson
foglalkoztatóban és a nappali iĺrtézményben is taľtunk foglalkozasokat.

t

A foglalkozások időbeosztása:

B l- Szerdánként 13.30-tó1 |4.30.ig
82- Szeľdánként 14.30.tól 16.00.ig
A1. Csütörtĺikönként. 1 0.00-től 12.00-ig
Aĺagsori Foglalkoztató. Péntekenként 8. 3 O-tól 1 2. 00.ig
Napp ali Intézęt- S zombatonként 9. 0 O-től 1 2. 00-ig

A kľeatív foglalkozásokat 2013 februtnjátó| a Moravcsik Alapíťvány kliensei ĺjnátlóan
vezetik, Csontos Ágnes fog|a|kozáts teľapeuta szupervíziój aalalt.20l3.ben cisszesen
505 nappali ellátott és osztályon fękvő beteg vettrésrt 183 foglalkozáson.

A foglalkoziások keretében a ľészfvevőket megismertettük többek között a đecoupage,
kollázs, iivegfestés amozaik és terĺnéskép készítés technikáival, valamint 1ehetőséget
adtunk számukra aszabadalkotásrą festésre, Ązolásra. A résztvevők tcibb esetben is
megtapaszta|hattźlk a közos alkotás élményét is, amikoľ többen hoztak létre egy közös
képet, ktito,nbtlző technikákkal.

Az alagsori foglalkoztatóban az erdęklődőknęk szintén lehetőségtik van a fent ęnrlített
technikák kipróbálásaľa valamint a szabad alkotásra kötetlenebb köľnyezetben és
magasabb őrasztlmban

A Pszichiátriai betegek nappďi intézményeben, szombat délelőttönként taľtott
,Teaháłzon' ktilönböző tarsasjátékokkal és szituációs játékokkal vríľják a
foglalkozásvęzetők az érdekĺődőkęt, mint például Beugľó, Activity és meseírás.

Az fogialkozások sikerességét nagyméľtékben elősegíti a klinika munkatársainak
segítőkészsége a betegek motiválásálban a csopoľtokon való részvételľe.
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sEGÍT o szoĺcÁr,ľĺ.ľÁsor

Mentál h igiénés csoport

Tisáelt Kollegák!

A Moravcsik A|apítvány keretében 12 alkalmas

pszicho edukáciős, készségfejlesztő csoportot indítunk, melyre

szeretette| várjuk pszichiátriai kórképpe| kÜzdő munkavá||alóink

jelentkezését.

Helyszín: Moravcsik Alapítvány székhelye, Budapest, V|ll. ker. Ba|assa
utca 6.

. |dőpont 2013' március 7.tő| (csütortok), hetente 14 - 16 óráig

Gsoportvezetők: Lukács Mĺrjam pszichológus
Szakács Melinda terápiás munkatárs
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BESZÁMOLO PsvchAľt24 FESOMARTATON

Minden vdrakozőst fel'üIľnúló silr.ert aratott a negledik PsychArt24 míivészeti maraton, ami

szeptember 27-én délben indult és egészen másnap déIig várta ąz amatőr és profi művészekBt.

Á rendemény 24 órłźjóban eddig nem látott mennyiségű alkatós készük és a tavalyi évekhez

képest sokknl tobben érkeztek a Magyarorszógon egłed*Iálló rendezvényre.

Negyedik alkalommal kerÍjlt megrendezésre a PsychArt24 miĺvészeti maratont, melynek celja,

hogy a pszichíátriai betegséggel élő aľt brut mtĺvészek önértékelését erősítse, és az ellentik

irányuló 'diszkriminációt csökkents e az tůta|, hogy minden előítélet nélkiil alkothassanak

egészséges mtĺvészekkel egyiitt'

',Egyéĺtelmti sikeľnęk könyvelhetjtik el a 2013-as évet, hiszen az eddigi három

rendezvényĹrnkhĺiz képest jóval nagyobb éĺdeklődés kísérte a festőmaľatont. Hogy egy kicsit a

számokról beszéljünk: 297-enrcgíszftźitak arcĺdezvény 24 őĄa alatt és összesen nagyjából

400 alkotrís készült' Az elróre megbecsĹiit kb, 25 kg festékmennyiséget is felhasznáIüák a

mrívészek.

,Ąz egész rendezvény jó hangulatban telt, a tésztyevő miívészek sokat kommunikĺíltak

egymassal, kívĺáncsiak voltak egymás ďkotásaiľa és teljesen egyenľangúként kezelték a

młísikat.'' - mondta dr. Simon Lájos. A festőmaľaton célja elsősorbarr a közös festés öröme,

az értékteÍemté.s képességének megélése és az egymłás iránti elfogadas bemutatása volt, ďrol a

hivatásos festőmiĺvészek és art bľut alkotók bebizonyítottĺík, hogy a miivészet nyelve ktizös.
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:|.: BeszáInoló a Moravcsĺk Alapítvány PszÍchiátriai Betegek
Nappali Intézményének éIetéľől 2013. évben

Januáľ hónap

Az alapítviírry két telephelyén továbbra is kiiiönboző munkafoiyamatokat végeznek

ellátottaink

Az I. sz. Telephelyen klienseink folytadak a Klinika mindennapi életének tćtmogat.áséÉ, az

alábbi fő munkakôľökben: kézbesítés; beteganyagok szállítása betegfelvételi iľoda és az

osztályok között, kortajztźt rcndszetezése; betegkíséľés; recepció a terápitís osztályon; a

viĺualis laboľ technikai hátterének biaosíĺísa; fénymasolas, takarítás a Íöbejáratĺral, a

mentőbejaľónalés a Máľton utcai részlegben; kľeatív miĺheiy miĺködtetése; konyvtáľľendezés;

osztályos foglalkoztatas; a kert karbantartasa. tr'zen felĺil klienseink a klinika tdbb teľiĺletéről

gyiíjtik ĺissze a PET palackokat amiket a Íog|akoztatsban elektromos és mechanikus

késziilékekkel összezsugorítanak'

A II. telephelyen dolgozó klíenseink egyľészt a Budapest Art Brut Galéria ľendezvényeinek

szeľvezési és lebonyolítási munkálataiban segítenek, továbbá a vanodában tevékenykedő

klienseiĺk különbdző küliinleges és egyeđi textil terĺnékeket készítenek vagy megrendelésľe,

vagy aMoľalba NonproÍit Kft. aľukészletének bővítésére. A kľeatív mĺĺhe$en tevékenykedó

klienseink folytatják a blzzoměnc ékszeľek és festrnények készítését'

Hétfőnként mindkét telephelyen 
''nagycsoport,, 

keľetében lehetőség nyítik a heti beosztiís, az

esetleges problémáIĺ, változások megbeszélésére'

Ebben a hónapban klienseink segítségével ismét sikeres büfét szeľveztĺink és bonyolítotľunk

le a klinika dolgozói ľészéľę. Továbbá, 2013. januar 23-25. közĺitt bemutattuk a Moravcsik

Alapítvány Budapest Aĺt Brut Galéľia alkotómiĺhelyében késztilt alkotásokat, valamint a

Kézmíĺves Műbelyekbän készült termékeket a Magyar Pszic|ĺźinai Taľsaság országos

Vanđorgyulésén, Győľben. Januaľ végén kidotgoztuk egy Filmklub megvalósítasanak a

lehetőségeit és egyik kliensĺink segítségével létrehoztunk egy éľdeklődési szintet és
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l.:.l éľdcklőđési kört mérö kérdőívet, amit intézmény klienseivel és az osztőt|yon fekvő betegekkel
1..!.:
':.:':..'...''.. teľvezĺink kitĹ'ltetni. véeÍil januaľban munkatársainkkal ismét elkezđttik egy asszertív

!.-. i

.;:]:'i komĺnunikációs csoport létrehozasahoz szĹikséges előkészĹileteket. Az asszertív csoport

indulasát febľuár elei ére tewezzijk.

Febľuáľ hónap

Az I. telephelyen klienseink változatlanul kiszolgáljfü a klinika igényeit . kézbesítés; tlszta

ľuha csers; postai ügyintézés; felvétęli iľodai és koľrajztáĺi ľendszerezés; virruális laborban

végzett kisegít<i munka; a klinika könyvtrárosanak nyujtott segítség; betegkönyvtĺír

miíkČidtetése; ľecepciós szolgálat a tenĺpias osztályon; takaľítás a Márton utcai ľészlegben;

segéđápolói feladat és betegkíséľés a B/2-es vďamint a BlFsz (eľapiás) osztályon, a keľt

kaľbantartása; intézményiink, a Moľalba Kft. és a VIKOTE (felnőtt képzés) ađminisztratív

segítése.
. Ebb.n a hónapban 2 új feladatkcinęl bővültęk tevékenységeink. Az egyik a Neurológiai

Klinika konajztáľának reĺdszerezése, a másik pedig intéznényĹĺnk recepciós szo|,gćilatőnlak

beindítása, miveI igen nagy jövés - menés van a telephelyen, így a biztonságunkat szolgći1a,

hogy ellátottaink figyelemmel kísérik tĺĺľsaít dolgozoink egész napos mozgźsźú, ez.ze| segíNe
. a segítők koordinĺĺlási feladatait' hiszen a recepciós mindig tud aĺľól, hogy ki, mikoľ, hová

megy.

]A hónap végén kezdťrik meg a Kálvőna téri foglďkoztató kitakarítźlsát, ĺendbetételét és a

Íelephely akkľeditacíójának előkészítését. Klienseink köztil 5-6 fő segítette ezt a munkát

szakértő iľłínyítás és 1 fő vezetőí feiügyelet mellett. A munka jó hangulatban telík azőta is

minden nap.

' Továbbra is sikeľesen üzemelnek boltjaink, éľtékesítő helyeink (Thďy K. utcai ,,Tarka.Barka

Ajándék bolť'; a klinikán tďálható ,,Ajándék bolť'és ,,Moravcsik ABC" valamint a Praktiker

źłľubázakban működő standjaink). Ezeken a heiyeken stabil csapat végzi az értékesítéseket'

őha|tlbanS fö biztos csapattag és további 34 ęllátottunk van, akik beugľósként segÍtenek'

L.... -'i'.ś'',:'ĺ'...,g'
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A hónap tegjobban várt esemény e az 
',|ntézményl. 

FaÍsang,, volt, melyetz}|3.februar 28 _ an

taľtottunk a II. telephelytinkön. Ebben az évhęn máľ sĺrkka] fĺihben ŕilttittek magukľa

vďamilyen maskaľát. Minden jelmezes felvonult, többen produkcióvď is készťiltek közĺilfü.

Idén mríľ veľsenyeztettiik ís a jelmezeket, természetesen a kozönség szava?it alapjan

dĺintottiik el, hogy ki is érdemli a legjobb jelmeznek jáľó díjat. A szokásokhoz híven most is a

lanyok sĺitöttek kiitonböző finomságokat a ľęndezvéĺyĺe, a firĺk pedig az üdítőlűől

gondoskodtak, hogy senki ne szomjazzonä tancmulatság sziinetében.

RendezvényĹinket most is megtisztelte jelenlétével a Pszichiátiď Klinika Intéz'rnényvezetó

Főnővére, a Moravcsik Alapítvany Kuratóľiumanak Elnöke és az alapítvány Titkáľság

vezetóje valamint a BAB Galéria lgazgatója

Dolgozók, ellátottak, meghívott vendégek egyiitt, remek hangulatban zavaľtuk el a telet. Ismét

nagyon jó összejövetelt sikeľĹilt rendezntink, sok mókával, tombolávď' eszem - íszommal és

tanccal. Mindenki nagyon jő| &ezte magát és Č'rülĹĺnlq hogy egy kicsit sikeľiilt a mindennapi

gondjainkat er-zeL arendezvénnyel felre söpömi.

Márĺus hĺínap

Az I. telephely továbbra is a klinika kiszolgálás a aťofeladĺ lkézbesítés, postázási feladatok

(3-4 fő), tiszta ľuha csere (1-2 fo), konajztári rendszeľezés a pszichiáfuiai és neurológiai

klinikán (4 fő), virtualis Iaboľ technikai hátteĺének biztosítĺísa (1 fő), betegfelvételi írodai

segítség (1-2 fó), ktinikai konyvtaľi segítség és betegkiinyvŁár mfüodtetése Q fő)' recepciós

szo|gźtrat a terápiás osztályon és az a1apítványnáL (| + 6-7 fö vĺíltakozva), betegkíséľés és

segédápolói feladatok a tenĺpiás és a B/2.es osztályon (1 fő), kert kaľbantaľtása (źll|arńő 2 ťo

+ 5-6 fó ídőszakosan), takaľítás a Máľton utcď ľészlegben (i fő)' a klinika főbejĺáratanál

valamínt a mentőpoľtáĺ (2 ťo), a Vikote (1 f(') és a Moľalba Kft. (2 fő) adminisztráciős

feladatainak segítése, flakongyujtés a ktilönbĺiző klíníkai tömbökből és egyéb helyekľől

(változő 3-4 ťő) vďamint az összegyíijtött PET pďackok tísńítźsa és zsugoľítasa elekhomos

Ýagy mechanikrs késztilékekkel (3-4 fö).
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A fiő profil a II, telephelyen szintén vźitozatlan: varrodaí '

munka. Ellátottaink véitozat\aalelkesedéssel dolgoznak azon,hogy minden igéný kielégítve
' elkésziiljenek azok a szebbnél-szebb teľmékek, amiket ők maguk találnak ki és terveznek

meg, majd gépi és kézi varrassal életľe hívnak. k íw elkészÍilt termékek a Morďba Kft.
teľmékpaletüáját színesítik (éľtékesítés) és így klienseinek sajáLt ęI|átźLsukĺa visszafoľgathato

' pénzösszeget termelnek. További feladataik is változatlanok uđvar tiszténtaľtźrsa
(hólapátolas), a munkaterĹileteik takaľÍtasa és a,,BAB'' Galéľia mindennęmtí kiszolgálása. A
kreatív miíhelyben továbbľa is késäilnek festmények és olyan aizzománc ékszeľet amik

,, 
. azokat

,.....'..Io, ol.ĺÍató telephelyen március hónapban mégaz ismerkedés fázisábarĺvaĺ. Azoktatásban
:.'. ' résztvevő 4-5 mukavállďó ismeľkedik a könyvkcitészet szépségeivel.
i : Változatlan intenzitással műkiidnek értékesítő helyeink a Praktiker ĺáruházakban, a klinikán és
''.'

. u Thďy Kálman utcában. Ezeken a helyen áIlandó munkatarsként 5fő, váltakozva pedig

.... további 3-4 kliensiĺnk látja el a feladatokat.

i. .'' .Ebben a hónapban 2 o|yaĺlľendezvény volt, ąhol klienseink biztosítotĺík a btifé ellátĺíst, teljes
. köľű szervizt, A teľítéstől, a kínálásig minden az ő felađafuk volt.

].1.. ... 03.07.09. 3 napos oľvosi konferencia volt klinikĺánkon, . Ú3 tźplatok a pszichote #ryiában,,

ilij.. ''. címmel a Vikote ľendezésében. Ellátottaiĺk vásárt rendezĽek a Moralba Nonprofit Kft.
''l.i. termékeibőI, Így a vendégek megismerkedhettek klienseinkkel és azolĺ*ď a teľĺrékekkel,

1n. 'amiketazorczágkülönböző pontjain é1ő megváltozott munkaképességrĺ ęmbeľek készítenek,

..ił.l..'bizonýtva ez'zel, hogy ők is képesek eladható, piacképes teľmékek előállításríra. A másik

;1t11. 
ĺendezvény egy lnapos képzés volt, itt biifét biztosítottak a vendégeknet e1őadóknak.

''iłľťj.'.:
1:::.:!!.i.. . .

':j1ll.l'..
. ..|7!a:.:: | ŕ ,1 ,

.:i:ti.. 
va|tozatlan' hogy hétÍön ,,nag/csoportot'' tartunk, ahol megbeszélhető a heti munkaterv, a

j=j:í!."'. Ĺ^.: ..... . t-. 
'łj'ĺi'. heti munkabeosztás, azesetlegesen felmęnilő bĺíľmilyen jellegű pľobléma és vá.Ltozás,

.":ii;
,;.'ľ.:'' '.
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03 .0 1 . - megtartottuk az e|ső vetítést a ,, Film Hub ,'

keretébęn' A vad Magyarország címiĺ filmet nézhetttik meg. Szép és éľdekgs volt.
03.07. -,,belső éŕékeink'' csopoĺt - klienseink szeretnekjárni ebbe a csoportbą elmon.|ásuk

szeľint sokat kapnak ettő| az 1- 1.5 órai beszélgetős, cinfekfuó fogtalkozástól.

03.08. - NemzetközíNőnap. Férfi kollégáink ebben azévbenis megemlékertekanőkrőlés
vńgga| kösz<ĺntötték az összęs női munkaerőt.

ElkezdtĹik tęwezni a tavaszi kulhľális progľamoka| kiľĺándulásokat, hiszen ezek is minđ
hozzájrĺrulnak klienseink ríllapotának megtartasáh oz v agy javitĺásához.

Továbbra is keľessĹik azokat a lehetőségeket, bedolgozasokat amikkel biztosíthatnĺĺnk a napi

fog|alkoztatast ellátottainknak, ami éĺelmes, taľtalmas elfoglďtságot adhatna nekit de sajnos

ebben a mai válságos időben nagyon ĺęhézhelyzetben vagyunk.

Áľnrr,ľs

lntézmónyĹink I. telephelyén klienseínk fog\ilkoztatása větltozatÍan tematikával folyik:
elsődleges feladataik kozé a klinika mindennemiĺ kiszolgálłása tartozik. A feladatokat

természetesen képességeik, készségeik szerint végzík. Az összes eddigi klinikai igény
vćltozatlan, ellátottaink legiobb fudásuk szerint látják el azokat. Aze|őző hónapban bevezetett

intézményi ľecepciós szolgőůat meghozta a hozzéĺfíIzott reményeket, jobban nyomon

kcivęthető a napi személy foľgalom, a ľecepcíós szolgálatot teljesítő mindig tudja ki hol van.

A masik fontos feladat is bęvált - a nęurológíai klinikán is rendbe tették ellátottaink a

korrajztfuat. Nagyon fontos lett a kert még íntenzívebb gondozása, hiszen a ji idő
bekĺjsz<intével a kertben a csodálatos nö'vényeken kívül a gaz is helyet követel magłínak,

aminek klienseink remekiil útját álljak fiĺnyíľassal illefue gazolással. A PET palackok
gyĺĺjtése, zsugoľítłása és a zsugoľítmanyok két féIe ęIszćůjritása az i$rahasznosítrĺsra szintén

töretlen lendĹilettel folyik. Ezen felťil a szęlektív hulladékgyujtést is végezziil< - emek az

elszállítasa is megolđott. Az ebbő| befolyó kevéske pénzt visszafoľgatjuk klienseínk

ęl|źÉźsélrď,

A II' telephely életében fontos szerepet játszik a ,,Csele diák'' progĺam. Ebben a Bárczi
Gusztáv szakiskola tanulói - és ebben a hónapban még eľdélyi diakok isl - tovább tanulhatuák
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a tílzzomtĺnc készítes foľtélyait, cserébe a mi klienseink

tovább csiszollrattiĺk szövőtudományukat. Máľ eddig is ľemekmĺĺvek keľiiltek ki az iigyes

kezek kČizül és reméljiik még sok szép alkotrás fog szĹilefui. A vanodában tovább folyik a

ielkes alkotás: késztiltek ajandékok az édesanylĺknak és e1kezđtek gyereknapra is tęľvezni,

vaľrni ľemek dolgokat az itt alkalmazott patchwoľk techníkávď és egyik ellátotüunk szép

horgolt terrnékeket készít. Szívesen !źtogatjźk a batikolas kuraisát is, készítenek pólókat'

fiĺggönyöket, kendőket.

Az értő iranyítás mellett valóban sok szép, eladható termék kerĹil ki a varodából, amik

éľtékesíthetőek a piacon is, bizonyítv a e?zęI' hogy a meg)ĺćI\tozott munkaképesség nem

akadĺílya a piacképes taryyaketőĺáliíksanak.

A ku1turális é1etünk fő mozgatórugója a Gubacs Tarsulat. Intenzíven késziilnek a júniusban

megrendezésľe kerĹilő Ki Mit Tud-ĺa?, minden héten újabb pľóbakkď erősítik magukban a

tagok a mar megs zerzętttudást. Ehhez kapcsolódik, hogy minden ellátottunk lelkesen készĺil a

megmérettetésľe és aľrennyiben sziiksége van segítségľe bĺáľmelyik segítőhöz forđulbat. Itt új

fęladat'lett klienseinknek, hogy a meglévő kis frildteruletet megmiiveljék: megtervezték mit,

hova és kivitelezték a feladatot. Ástak, tiltettek, Ílĺvesítettek , ezze\ís szépíwe környezetĹiket.

Ebben a hónapban is nagy számban vettęk részt kliensęink a ,,Belső Éĺékeink' . rő1 szóló

csopoľtfoglalkozíson, u*, ,n* hiányozna mindenkinek, ha e}maradna, hiszen ľemek

lehetőség ęz továtbb ismeľkední önmagunkkal és társainkkal'

A kulturális érzékenységtinket egyik önkéntęsiink önálló estje erősítette, amely a,,Budapest

Aľt Brut Gďériábaľť, keriilt megľendezésre. Ezen klienseink ingyęo vehettek részt, így

felejthetetlen élményhez juthattak a sanzonok és musicď dalok ďtal' Remek szóľakozas és

élmény volt ez mindannyiuĺk szétmźlra|.

Az oktatótelephelyen a kezdeti tanulási fĺíás után (eszköz és.papírismeret) elméletileg is

megismerkeđtek ellátottaink a keménytáblás könyvkötészettel, majd végre beindulbatott a

gyakoľlatí képzés. A betanítás soľan elóször egyénileg, majd 2-3 főscsopoľtokb aĺvégeztéka

feladatokat. A kisebb csoportos munkavégzés á1tď gyoľsabbá válhatott a könyvkészítési

folyamat' A foglalkoztatást segítő is mentorálta tevékenységiiket, de egyĺnríst is

figyelmeztetIk azesetlegesen előforduló hibákra, hibalehetőségekre. Egyik ęlső termékiik a
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,,Mini-könyv'' keménytĺĺblás fajtaja lett, aminek

ęlkészítęsének minden fázisźha jelentősen részt vettek klienseink (tervezéstöl, a papir

nréretezésén ät, a végső összeállítłásíg). Mar teľvezik a kövctkcző tcľmókcĹ ameiy az

oklevéltartó lesz. Ellátottaínk nagyon odafigyelnek arra ís, hogy a készítendő teľmékek

esztétikailag is megfeleljenék a piaci keresletnek.

Pozitívum, hogy ebben az rijonnan atakult csapatban dolgozó klienseink Íigyelembe veszik

egymas pľoblémáit, 
. 
tekintettel vannak egymásľa. Aktívan veszrek részt a közös

foglďkozasokon, amelyeket komolyan veszrek.

Május hónap

Az I. telephelyen a foglakoztatasban nincs véltozős, az eddigiek szerint, zökkenónrentesen

telnek a napok. Ellrítottaink ľemekül heIytallnak a munka frontjĺíľu minden kliníkaĺ

ďkalmazott örül a kisegítő tevékenységnek, amit biztosítunk számukľą hiszen így

könnyíthetĺĺ nk az őnapi teendóiken is. A kertészeti munkálatokban okozott némi fennakadast,

hogy a fiinyíró gépünk sajnos elromlott viszont kaptuĺk segítséget akertészetmunkatlíľsaitól.

Rendriletlen lelkesedéssel gytĺjtik a PET palackokat több helyről, amit a zsugoľítás utiárr

továbbra is a meglévő két módon tudunk értékesíteni , ezze| is egy kis anyagi segítséget

biztosítva a mindennapi élethez szükséges dolgaik beszeľzésére.

Szinte minden napľajut új jelentkező, aki éľdeklődik munkalehetőségľől nálunk.

iI. telephelyĹinkön a foglalkoztatas szintén vźltozatlan,fő pľoÍil a kĹilönboző patchwoľk

technikávď késátett termékek vntása,a gyönyöriĺ horgolt taskák és kiegészítők, ékszęrek

készítse. A batikolas kurzus is taľt, az itt késnilt termékekkelbővül az éľtékesíthető

termékeink palettźĄa, hiszen újabb pólók, ftiggcinyök, kendők készĺi]nek.

A hónap foiyamrán a VIKOTE CBT konzultans képzés hďlgatói terepgyakoĺlatukat vé,gzika

galériában.

A jó idő beköszöntével itt is elindultak a kerti munkálatoŁ a telephely hátsó részében, melyet

'teljes 
egészében ktienseink tervęznęk meg és kivitelęznek. A kertet füvesítették, virag és

fiíszernövény palantákat iiltettek, és ezeket gondozzák.
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A Kálvária téri oktató telephely életének fontos állomasą

egyre több olyan termék kertil ki a kezĹik alól, aľrik akár az éľtékesítésben is részt veheürének.

Ebben a hónapban nráľ megszĺilettekazelső keménýáblas emlékkĺinyvek és oklevéltartók.

Ellátottaink igyekenek felméľni a piaci kínálatot a hasonló teľmékek kiskereskęđelmi aľait

illetöen' Lehetőségiik volt a telephelyen megnézni egy olyan oktató filmet, ami nagyban segÍti

majd a továbbiakban könyvkötészeti gyakoľlati munkájukat.EzenkívÍil itt i5 yannak

kézbesítői feladatok, hivatalos ügyintézés. Készségfejlesztés szintjén saját munkateriileteik

takarítását is önmaguk végzik. Továbbra is napi szintén gyakoľoljfü amtĺr eddig elsajátított

ismeľeteket, mélýtik en. a ťajta szaktuđásukat.

Minđkét telephelyünkön továbbľa is folynak a mozgás órak" ami klienseink testi egészségét

hivatott javítąni.

Folynak az e|ókésziletek a Ki mit tud?- rą tanuljuk a verseket' dďokat' születnęk ľajzo|t,

festett alkotasok erľe a megmérettetésre, gyakoľolnak, tanulnak Gubacs tĺírsulatunk tĄai,
változatlanul mfüt'dik a csere tanulási lehetőség aBźrczi Gusztáv iskola és alapítvanyunk

kĺizött, így csiitörtok<inként tovább mélyíthetik gyakoľlati tudásukat klíenseink a szĺjvés

tudomanyában.

Szabadidős progľamj aink és csopoľtfo gl alkozások :

05.02.megtaľtotta,,Belső értékeink'' című csoporľfogtalkozását Fried Zsőťĺaa pÍogľam

kooľdinátoľa'

05'07. elindítotmk a,,Keddi alkotónapok'' elnevezésiĺ foglalkozásunkat' ahol ľengeteg új

technikával és látásmóddal ismeľkedhetnek meg ellátottaínk 'Ezeketa keddi alkďmakat

kĹĺlönböző művészeti egyetemek hallgatói, ipaľmtĺvészek taÍtjá]<, iĺrínyított vezetés mellett.

Van, aki gyakoľlatként van, aki önkéntesként jar hozzttlk ezelĺĺe a foglalkozásokra. Az első

paľ alkalommal megismerkedhettek klienseínk a csempe mozaik kép, a textil és alternatív

ékszęrkészítéssel.

05. 08. ezęn anapon új foglalkozás lépett kiienseink életébe, a pszichoedukźpiő.Ez a csopoľt

segít, hogy tisztábban lrássanak klienseink saját betegségĹi}ĺkel kapcsolatban.

hogy
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05' 14, megtaľtotľuk ímmáľ hagyomrínyosnak nevezhető

,,Festő majiílis'' elnevezósií progľamunkai. .Ą rgndeałényľe az orszőgkülönbciző pontjeiról

éľkeztek aľt brut és más irźnyzattali'estok. A rendezvény meghívott előadója volt Gaĺál Józset

a Magyar Képzőmiivészetí Egyetem docense, festő, grafi'kus.

05.15. Budapest Fővaľos Főpolgármesteľi Hivatalában Karitatív vasrírt renđeztek, amirę

meghívtak a Moralba Kft.-t éľtékestésre. Mivel a Moľavcsik Alapítvány egyik alapítoja ennek

a kft-neŁ így két kliensĹink vett részt az éríękesitésben szakiľányri vezetéssel.

05.28. a mď nappď befejeződött a klinikłĺn taľtott asszeľtív tľéning. Reményeink szerint sok

hasznos technikát sajátítottak el klienseink ezeken a csopoľt foglakozasokon, ami jól

alkabmazvaiavíthatja életninöségiiket, segít nekik a mindennapi étetben éľdekeik

képvise1ésében.

Jrĺnius Hónap

Tetephelyeinken továbbľa is fontos, hogy hétfiin délelőtt csĺlpoľt megbeszélést taľtunk, ahol

megbeszélhetjük az aktuĺĺlisan fontos dolgoka! teeńdőket megdícsérhetjük a jól teljesítőket

illetve beszéihetiink a fetnertilő problémákról is.

Ebben a hónapbaą a sportfoglalkozások adták a sztabađidős programok legnagyobb

hanyadát, ę mellett egynapos trirakat szervezttink'

Egyik jeles kulturłilis eseményiink, hogy megnýtottuk a BAB Galériában a Lalatos Menyhért

Művelődési Központ Gyermek Ál|rotókörének kiallítasát. A kiłíllítás témája: roma

gyereloajzok. Másik nagyon fontos eseményiiĄ ami minđen ellátottunkat érintett és a

szeľeplők lázasan készĹiltek rá: június hónapban házi Ki Mit Tud? volt. Volt nędďéneklés;

versmondás (József Attila és Aľany János, Petőťr Słĺndor), saját veĺs; felolvasás; saját

festmény,- tťvzomźnc,- ikon bemutatása; állatbemutatő és a helyszínen a rendezvény ideje

alatt késziilt fantom ľajz elkésátése.

A hónapban új kapcsolatok feltéľképezése volt célunk, így még intenzívębb volt a
piackutatasra fordítoff idö, a kapcsolati háló fejlesztése.

JúIius Hónap
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feladatot a fij profil. Klienseink a fonó nyaľi napok ellenére is remekĺil hetýállnak feĺađataik
elvégzésében.

Kti-Pé programsoľozatunk keľetében ebben a

Természetfuđomrínyi Múzeumban. A kiálĺítĺĺst közel

egyfitt.

A hónap elején łreatív klienseink megterveztek egy csempe képet, amit a hónap közepétől
kezdve felľajzoltak a klinika területén található átjaľó folyosó egyik taftőosz|opáta' majd a
hónap utolsó hetébęn megkezdték a mozaik kép elkészíté sét. Az ehhez haszrálatos csempét a
Pľaktikeľ ěrvbáz|ánctól kaptuk adomárryba. A képet készít6k között talá1unk mindhárom
telephelyĹinlłľő! vái|akozó szellemú, kľeatív dolgozót, akik nagyon élvezik ezt a fajta
tevékenységet és így a napi munka mindig jókedviĺen telik.

Az Embeľi Eľőforrás Minisztériuma engedélyezte szĺímunkľa a ,,segítő vásfulás'' 1ogó

hasmćůatéĺtaklienseinkä]talkészítettkézmiĺvesteľmékekre

25-én Szakács Melinda ,'Gubacs táľsulahrnk'' vezetője a Civil Rádió Egál plusz címú
mrĺsorában meglrÍvott vendégként többekkel egyiitt beszéIt a zene' a zeneterápia és a
színj átszás hatásaiľól.

f9-éĺmegnyitotnk újabb kiállításunkat. Az AÍtBrut Gďéria alkotó kdzösségének munkĺíiból
nyflt kiállítĺĺs a Piarísta Gimnázium au|ájában látogatható. A megnyitót komoly felkészülés,
installĺáIás e|őztemeg, amiben klienseink jelentős ľészt vállaitak szakavatottirányÍtás me1lett.

A kiállíŁás teľemőľi feladatďt szintén klienseink látjak el anyitvataľtás teljes ideje alatt.

A kiállítas megnyitójára könyvkötészetĹink munkatáľsai csodálatos, egyedi ,,Vendégkcinyveť,,
készítettek. Egyedi a đesing és saját atetvezés,a könyv boľítóján ta|á|hatő betűket az Aľt Brut
feliratnál hasznáIt betrĺtípusnak megfelelően njzoltaelő egyik kliensĹink.

Augusztus Hónap

Az aĺlgusúus hónap első fontos pľogľamjanak kezd'ete még az e|őző hónapĺanyulik vissza.
Július 29 - ikezdettel nyitotta meg a Budapest Art Brut Gatéria legújabb kiállítását a Piaľista

Gimnazium au|ájában a ,,BAB'' Gďéria váiogatott munkáiból. A kiállítás augusztus 23 - ig

hónapban |źftogatäst tettĺÍnk a
30 ellátotrunk ĺézte meg segítőikkel
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volt látogatható. A teljes nyitvataľuási idő alatt ellátottaink

el a teremőri feladatokat. Nagy ĺirömiinkre szolgláIt, hogy igen 5gk hazai és külfoldi aĺra jétró

volt kíváncsi a kiállított képekre.

Másik fontos és nagyon várt progľamunk azidéĺíĄľamegsrrrłezśsre kertilő rekľeációs tabor

volt Balatonfenyvesen. Etlátottaink köztii- az idén 16 ft' jött eLatźtbotozźtsra és volt közöttiik

olyan is, aki még családtagiát is elhozta. A táboÍ ideje alatt kIiensek és segítőik egyutt

gonđoskođtak az ételek ęlkésátésérő|, főztek mindenki számára" napi beosztĺĺsolrka|, Ezt

nagyban segítette a Magyar Élęhiszerbank Egyesti|et áIta| adomanyként kĺĺldött taľtós és

rövid lejarafu élelmiszeľek kínálata. A nyaľalás 4 napját sok köz<js progľam - kiľárrdulas,

kisvasutazás, sfuandolas, filmvetítés - és sok vetélkedő, játék - ping-pong, sakk, kártytĺás -

teffe színessé. Egyik este az aktuális születés, - és névnaposok megköszöntése utrán karaoke

estet.taľtoffunk, aminek közös tĺĺncolás és éneklés |ett a vége' A táborozasnak kedves

meglepetés vendége is volt ďapítvĺĺnyunk ęu161$1illmĺ elnöke, Dr. Simon Lajos személyében.

Sajnos hamaĺ vége lett a nyaralásnď<" mindenki kellemes ťárađtságga| térthaza, víszont a

kÖvetkęzó hetet pihenten, újult jó kedwel tudtuk kezdeui.

A II. telephelyen ebben a hónapban is megtaľtotta csopoľtfoglalkozěsát Fried Zsófia, amíľe

most is sokan látogattak el. Egyik <inkéntesiink érđekfeszítő liti beszamolót taľtott

Mauľitiusľól és a Seychelle szigetekről, amire szintén sokan voltak kíváncsiak. A kęddi

alkotónapok is változatlanul sikeresek, ebben a hónapban a kollazs késátést sĄtÍÍthatták e| a

résztvevők'

Mindharom telephelyĹinkön Íó feladataink változatlanok:

I. telephely: a klinika kertjének kaľbantaľtĺása" az egyéb igények kiszolgálása (kézbesítés,

anyagbesze rzés, postélzźls. . .)

II. telephely: varrodai munkak - eladtsra,javítasok

Az oktató telephely: kdnyvkötészeti alapismeľetek további tanulása, gyakoriás, valamint a

maľ meglévö tudással kiiltinbtjző kötészeti munkak végzése.

Ezęken tril a klinikán tovább folytatóđik amozukképkészitése a keľtben, a II. telephelyen a

nyár elmúltáva| avaľľoda megkezdte a karácsonyra való készĹilődést. Ú;atu termék apa\euźn

a kötött lábtiiľlő készítésę. Folytatódik a batikolás, a tťlzzománc készítés, a szcivés . mĺĺr

táskĺák is késziilnek -, az edukációs csopoľt és az életrnód klub.
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Nagyon szęręhénk bedolgozast taláIni ellátottaink szělmérabáľ fudjuk' hogy a mai gazdasági

helyzetben igen nehéz dolgunk lesz.

szeptembeľ

Az ósz bekoszöntével lassan újľa indultak a mindennapjainkhoz tartoző, immar állandó

foglalkozásaink: Asszertív téning; Élefuód klub; Alkotónap a tI. telephelyen; Fitm klub;

,,Belső éľtékeink'' segítő csopoľt; ,,KU.PÉ'' ftultuľ péntek) pÍogÍalÍ', álláskereső klub.

Szeptember 7-i-aiBortinnep volt a szentendrei skanzenben, ahová ismét meghívast kapott a

Moralba Kfr., amelyet alapítvanyunk 3 másik táľsintéznénnyel közösen hozott lé1ľe azért,

hogy megmutassa, hogy a megváitozott munkaképességlí embeľek élta|készített teľmékek is

értékeket képviselnek és értékesíthetőek' Ebben a két napban klíenseink ismét

bebizonyították, hogy ha lehetőséget kaBnak, alkalmasak a ĺtyíIt munkaerő piaci

munkavégzésre' Remek hangulatban, jő| v égeztéknrunkájukat.

Szeptember 27-28. - ebben az évbeĺ immáľ 4. alkalommal ľendezte meg intézményrink a

,,PsycAľt24'' elnevezésu 24 ötás múvészeti maľatont. A rendezvény túlszámyalta az ďkotók

(297) és az elkésziilt ďkotások (a00) szamát tekintve is az előző éveket' Ä 24 őtźs

festőmaratonon klięnseink remekil helytálltak minden terťileten: ďkotó művészként többen is

ľemekeltek, segítőként az alkotik kijľĺil, ruhatarosként' büfesként, recepcíósként,

raktáľosként, takaľítóként. A 24 &a alatt 3 órás váltasokban látták el remekiil az e|őte

e gy eztetett fe lad ataikat.

.

Szeptember 29, - Kreatim-DesignAid kiallítás és vasár. A rendezvénynek az n.tľiurn Film-

Sziĺhźľ. ađott otthont ahol a keatív alkotómiĺhelyek múvészei megmutathatták egyedi

tervezéssel előríllított termékeike! emellett ęz aręndęzvény lehetőséget teľemtett a kiilönböző

miĺhelyek és alkotók ta|álkozástra és az egyes kézmťrves tęrriletek kommunikációs
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'csatornáinak megnyításĺĺľa. Alapítvanyunkat egy kliensibk
foglďkoĺatás segítő kollégĺínk képviselte.

esa

Ellátottaink feladatđ mindhárom telephelyen változatlanok:

I.th.: . a klinika megsegítése kĺilönbözó teľĹileteken . postázás, kézbesítés, 
.tiszta 

ĺllha
biztosítasa a professzori titkarságrą keľt rendezése, takaľítasą a klinika betegei szźtmźsa

létrehozott kcinfiaľ műköđtetése (,$<inyvbaľátok klubjď'), a klinika könyvtárosának nyujtott

segítség, recepciós feladat a terźryiás osztályon, segédápolói feladat a BĺZ-es osztĺílyon, a
viľtuális labor technikai megsegítése . valamint alapítvanyunknál recepciós és adminiszřatív
feladatok ęllátása

. valamint alapífuanyunknál recepciós és adminiszhatív feladatok végzése

- a PET pďackok begyujtése és feldolgozas a

II.th.: - va:rodai munkák - fó pľoÍil a patchwoľk technikával késziilt termékek elkészítése

rendelésľe, eladasra; horgolt, batikolt, ťuzzomőnc termékek etőállítłása. Szeptembeľtől

elindultak a kaľácsonyi készriletek: vesszőből koszorú ďapot készítenek az adventi

koszoľúkhoz és küIönböző karácsoný teľmékeket vaľrnak az ĺigyes keal,kreatív vanónőink
éľtő iľanyítas mellett.

oktató ,th.: - a betanult és elsajátított könyvkötészeti technikákkal továbbra is készii]ĺek a
điploma

borítók, jegyzetfrizetekéstt'mböŁkĹilönbözőtajékoztatótáblĺák.

Gubacs táľsulatunk tagai a nyáĺi pihenő utráĺr mar keresik a kaľácsonyi tinnepséghez il|ő
darabot, amivel ismét megöľvendeztęthetik Lírsaikat és a klinik: dolgozóit.

Kd'zösségi gondozast végző munkatársaink ťeladataí egyre szaporodnak, hiszen a kliensek

ađjak egymásnak az infoľmágiót eľľől az e||éĺásí szolgáltatásľól.

Szeptember hónapban a MÁr és az NRSZH átfogő ellenőrzést taľtott, az Intéanény

műkĺidését rendben talźlta,szabálytalanságot nem tÍrt fel.

t.."agut i
it

:..ri,1r,:1fi.;rrifrt6-*,. :

' '.ii;:i"{ff1ir"|lf ":r' I.'iłii.ĺ.i.ĺĺ.$i'$ 
i

'.:i', 
t'.;..,.j j





2014. Januáľ:

. Állapot és munkaképesség felmérése a személyes rehabilitłĺciós teľvhez

- Caľrberwell szfüségletfelmérés a személyes rehabilitĺíciós teľv készítése
. A 2013. évi személyes rehabilitĺíciós terv felülvizsgĺĺlata
. Ha szĹĺkséges a téli időjáÍásnak megfelelő iđőszaki vagy folyanotos csúszasmcntcsítós. hó
eltakaľítĺís.

. IrkafrŁés és tömbflĺzés oktatĺásą az ęIlhezkapcso|ĺiĺló munkafolyamatok tételes hemtltatása.

mint biegelés perfoľálrás

2014. febľuĺír:

- Papíľtasak és papírtĺáska készítés

. Megrongálódott könyvek hasarĺílhatóvá tétele (febľuártól folyamatosan, minden hónapban)

- Segítő szolgĺĺltatĺísok folyaľratos miiködtetése

. Havi esetmegbeszśIés,szupervízió

2014 máľcĺus:

Újatu 4 VIII. keľĹileti munkavĺítlďó bevonrás aaz oktatźsi programba:

A számukr a az alapv etcĺ i smeretek me gtaĺrítás a:

- anyagismeret

- papírkezelés (levegő ztetés,síbolĺás, sziĺmoliís, összehordiĺs stb.)

- ragasztó anyagok ismerete

. ecsethaszná|at

- ktinyvkötő csont hasnźůaĄ hajtogatĺĺsi ismeretek

. könyvkötő olló hasnláůata

méretezés, mérő eszkö zök hasmźiata
. boľítóanyagok ismerete

. csomagolĺástechnikai ďapok

AzíIj oküatlísban részvevők számźra, az eddigbevont klienseink is tanítjĺĺk majđ az

ismereteket. Így mélyíwe az eddig megszerzett tudĺísukat.



- Máľcius 15-ei megemlékezés

- S e gítő szolgáltatások fo lyamato s mfü ö dtetése

- Havi esetnegbes zé|és, szupeľvízió

2014. áprilĺs:

- KaľbaĺltarLĺsi feladatok tijbóli Iblméľése, kivitelezése
. Raj zlaptaľtó készítés

. Rajztab|a tartó készítés

- Allapot és munkaképesség felmérése

- Czrmbeľwell sziikségletfelmérés

Festőmajális előkészĹileteiben és megtervezésében és szeľvezésében való aktív részvéte| Az
Aľt Brut Galéria és a Moravcsik Alapítvĺány Integrált Szociális Intézrnény közös szervezésű
progĺamja. Az eseméľľryel célunk, hogy egy olyan kĺĺzösségi teret hozzunk létľe, ahol a
művészet és a míĺvészeti ďkotlísra fogékony egészséges személyek egyutt tudnak ďkohri
pszichiátriai betegséggel élő aľt brut művészekĺ<el. A progranra baĺkit nemcsak kliensęinket
és munkavállalóinkat vonjuk be, hanem csďádtagiaikat és a Józsefváros polgĺíľait is.

Kcĺltészęt napja alkalmából iľodalmi nap; szavďóverseny meghirdctćse a keriilet lakosafulak.

és a megvĺĺltozott munkaképességű embereknek, sajáúköltemény páIyáaat.

. Scgítő szolgiíltat.ások folyarnatos ľrfüijdtetése

. Havi esefinegbes zélés, sanpervíziő

2014 május:

. Pólyás Dosszié készítés

. Egyedi kézműves teľmékek készítése

- A t.estőmajrálison való részvétel

.Segítőszolgőitatasokfolyamatosmfü ödtetése

. Havi esefrnegbeszélés, szupervízió



2014.jrĺnius:

- Keménýáblĺás ktinyvkötés

- Pólyas Dosszié készítés

- Részvétel a Ki mit fud! prograrnon, a Józsefuaľosban mfüĺ'dő tesfuéľ szervezetek betegei és
egyéb okból hátranyos helyzetiĺ emberek részére.

2014. júlĺus-augusztus :

. Keményt,áblás könyvkötés

- Részvétel a kismesterségek ľendezvényeken
. ,,Az aľt brut hazai męstęręi'' címii oľszágos kiállítás. a. męntális betegséghen szenvedő
embereket foglalkozüató vidéki és frvĺírosi intéznnények bevonĺísával.
. A Psychaľt24 rendezvényre való festőkaľtonok előkészítése
. Megemlékezés Szent Istvĺán Allamďapítóról

2014. szeptember:

-A Psychaľt24 rendezvényre való festőkaľtonok előkészítése
. Psychaľt24 festőmaľaton. A24 óriís művés zeti maraton célja a pszichiátriai ellátĺísban
részestilők ellen inányuló előítéletek és diszkľimináció csökkentése. A résztvevőknek
lehetőségtik volt az art brut, outsider és hivatłísos művészekkel való ktizĺis alkotómunkĺíra.

201 4.oktőbeľ-n ovem b er :

. Haüíridőnapló készítés

- J egyzetfílzet készítés

- Egyedi bőrkotésű könyvek készítése

. Gravíľoaĺs oktaüísa

- Megemlékezés az1956. október 23-áról

Kiállítás a24 őtás festőmaľatonon késztilt képekhŕĺl.



2014. decembeľ:

- Ajándék csomagolĺís

. Gravírozas oktatasa

. Kaĺácsoný viĺsar és kézmĺĺves bemutató a megváltozott munkaképességú munkavá|lďóink

közľemiĺkĺidésével.

. Előkésztiletek a karácsonyi rendezvényekľe, ünnepség megtaľtasa

Az év sorún folvamatosan, heti rendszerességgel zaÍllí egvéb eseménvek:

. Rendszeresen megrendezeff kézműves, iparmíives foglalkozĺások, felolvasó-, irodďomestek.

- Driĺmacsoport miĺkĺidése, heti prĺihákkal. A kiállító helyiség a színdaľabjaink előadĺísrínak

helyéĹil is szolgálna.

- Edukációs progľalnok szęrvczósc a kcrĹilet iskolái, és pedagógusok saĺrnáľą a vizuális
készség, a látĺĺsmód, és szociĺilis éľzékenység fejlesztésére. A megviíltozott munkaképességiĺ

emberekkel vďó együtműkiidés fejleszti a résztvevők tolęranciáját, hossru tiĺvon pedig növeli
a séľĹilt emberek üĺrsadalmi elfogadását. .
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Józsefuáľosi Vagyongazdálkodó Kft.

Tárqy: 2012. és 2013. éviszakmai beszámo|ó

Tisztelt címzett!

A"Reményi Ede'Cigányzenész Szövetség a 20 éve megkezdett programját kovetkezetesen
folytatja a fiata|ok, az aktív korúak, és nyugłJíjasok bevonásáva|, részvéte|éve|.

A pályakezdők zenetanulásához, a hangszerkészítónek je|entkezőknek szakszerű e|ókészító
fog|alkozásokat tartunk.

Az állás nélkü|i aktív korúaknak kozmunka keretében, Kathy.Horváth Lajos és oláh Benga
TTbor kisebbségivezetők kozremrikodĺ5 segítségével , ĺehetőséget biáosítunk a
munkavégzésre.

A 100 Tagú Cigányzenekarban tagjaink közü|tobb rnint 10 fő tevékenykedik.

Segítséget nyújtunk repertoár tanu|ásban, továbbá a|ka|mi zené|ésben is kozreműkodtink.

A nyugdíjasok részéľe nosztalgia esteket rendezÜnk, és mĺndezek me||ett a tradÍció, a
hagyományok ápolása az e|ső számÚ fe|adatunk.

A Nógrádi |stván Nótaszövetség elnokéve| k<izosen segítettük, indÍtottuk el a Danki Rádió
mt]kÓdését.

A Szirmai László igazgató vezetéséve| működő oszK zenei központta| kapcsolatban ál|unk:
zenész munkaközvetítésben, a be|-, és kĹl|fo|dizenei versenyeken zsűri tagsággal nyújtunk
számukra segítséget.

Sajnos onerőbőI enné| többre nem telik.

Munkájukat előre is megköszönöm!

KísFAI-U
. ..rk dłiiulna:

/ 1, / zoĺł.

Budapest, 20,]4' február 6.
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Szatia Tasi Csoling fuddhista Egybázkozösség biĘtalos jogĺódja

Szakja tasi esöling Buddhista Egyestilet

TiszÍelt Józsefľĺíľosĺ onkoľmányat,

AlulÍľott tr(ovács Jó-Tf' a Szatia Tasi CsölĘ Buđdhistr Eryesület Íiryvĺvője a Budapest.Irózsefvárcsi onktrmĺn-}łuat Váňsgazdátľď:ŕ és Pađgľt Bizottsága ľćs2éŤe az a|őbbvEryestiletfukmuntĺájĺíľól szóló 201íes évi szalłmai beszínoTótta;eszłeň eIő ;---

Általĺĺnos ĺnfoľmációk Eryesütetiintľől:

A lelkiism€r€tĺ és.valHsszabad*íg jogfuót, valaminÚ az ęyhánt val|ĺísfetekezeŕek és
Ľry.i közössĘek jogĺíttĺásínô| szóló zotl, éví Ccvt to."é"].lapj.ĺo nffia.o'o'.égünkzotf iaÍEáE l..tőI EryesüIeÚté minősüIĹ
Ttľmészetesen' 

-1ĺyel ktzösségünk |đzÁrľőilag valHsi tevé|ĺenységgel fog|alkozit asr.glłvntiátmÍnősítfu tevékenysĘünk alapját, fu tényegét nem vaftőffi meg..

Bgyesüleffink a|apelveĺ:

A Közösseg.minflęa, a szeľeÚefre és az embgďĺhĺtát, szellemi gyarapdására epĺitĘ n.m
éleŕellenes esdĺö.1öIĺkel twékenykedő raltási közössĘet erisnđ, o"ńľ.eyffi'mödé*
tłiÍelšszĺk lffizŤ|ük a Buddhista Ínínyzatokat ľokonö|vű ĺ,ĺ,'5*mń*ii!on Smľos
kapcso|atot úaľt f€nn a úĺbeÚĺ buddhÍzmus (eunípaĺ és ĺí6bi) ,Ěvnł,ĺszervđve| a DehraI}un-ĺ anyakolosÚoľIĺl, szervezetćben azonban auionóm, 

'" 
*y".ř'fustvér€ryházakkat csakval|ĺísĺ hieraľc}ĺĺít ismeľ eL

P-olÍtillaĺ tevékaységet nem fejt kÍ, hĺtetvei szerint a közéIetben elftél mĺnden embeľí jogot
sĘEtő éts élďel|enes tevékenysegeÚ.
Elísmeľ mínden miĺkö66gá.. vonat}ľlzó tüvényes előÍníst, s tagiait is ezek betaľtĺgfua
kötelezi.

KözössĘĺĹnk a|apítása:

KözłissĘünket 1986ban ószenBége 41. Szatia Tbĺzin a tibetÍ buddhimus szatiaharyomiĺnyvonal vezełő,je a|apftom hivata|os alaiĺt'ĺ okfulatbl, mďy engedéýezĺ a tibetĺbuddhizmus sza\ia áEának honosftását nĺaryaľonzĺgon. Alapító, 
.és 

aiĺánbĺevelet aoottközössĘĺinhek szint& l9sGban őszentĘě a :ĺIv] Dahĺ Iána YďIásĺ ég KutĺĘíIishĺvab|a Ís.

Szaltja Tasi Csöling Buddhisa Eryesrilet
1039' Budapesq Kiĺĺlyok ĺ6ä as.

sakyah ungaľy@gmail. com
wwur.szakia.hu

L



Szakja Tasi CsrlĘ Blrdđhista EgľĎá*Özösség hivataląs joguĺódja

Szakja tasi esĺiling Buddhista Egyestilet

1999.ben a tr'őváľosi Bíľóság beieryeźe közösségiinket Eryhĺĺzlĺént mely 2al2 máľcius 1.-
től bivab|osan Eryesiiletként mĺíköĺ|ik.

EryesüHĺĺnk tevékenylĺenysĘą munkája:

IÜziisségünk a tĺbeti buddhizmus hitelveinek megfelelően végzi mm|ĺíját mely során a
tagok a tanult' i|letve taníüĺsok sonĺn elsajátftott szellemi ryakoľ|atokat végzik a 6bb mint
eruE éves sra|sa haryománp'onal mestereÍnek ĺnĺnyfu{sa által. lffil6n öröm és
megtiszteltetés szĺmunha, hog'l 2ffi6 otóbqe őta TiszÚeleŕremélüó l.ĺáma trír|szang
iľĺnyĺusĺval végezhetjĺik munMnkat, aHt személyesen Őszentége Szatia Tbĺzĺn HildöÜ
llilagraroľszígra rezĺdens IĺńnakénĹ Inĺnyítĺsĺívat sokan juthabak olyan szellemi
sęíÍség[eą ani mĺnd személyesen' mind a személyekhez kapcsolódĺń csatídohak is ĺary
sęgítsĘet nyujtproblémĺ{ikmegoldásábąn' orvosHsában Tevékenységét mindenféle anyagl
jutMs nél|rüI v éEzi, el|ĺátĺsáľó| Egyesüleffink gondoskodik

KözössĘünk a Józsefváľosi onkoľmánpattol kapott helységbeno .melyet fel{iíúommt és
átahlĺítotfuk tevé|rcnységünlłihôz megfelelően' . véga munkĺíjĺĺĹ

EryesüIeÍĺink 2013.&i szalmaĺ beszámolója:

A 2012.ben meghatáromtt szellemi úht fol$atva ĺ tľrlĺerett eseményekefo va|ĺmint a
kĺtűziĺü szellemi cé|t Közísségľmk képessegeínelĺ' és lehetőségeĺnek megfelelően
teljesfteÚtc Teľm&zeŕesen mi sem voltunk hiĺĺnyában nehézsĘelĺben' és alĺadĺĺ|yoz-htísban
de a szellemi útba vett# hitünk' és sęgítőink eľőfeszítésének köszönhetően nĺndig silĺertlt
felülkerekďnünk a felmeľülő aka&ĺlyokon.

Az elműlt évdĺhez hasonlóan az ÖnkormĺínyzaÚ áItal bĺzůosítoü hetységben pľogramszerínti
napĺ ľendszeességgel szellemi medĺüńciós gyakolrtolĺat vegđnk' melyelime báľtĺ
becsatlakoz}at. Személyes kéľés alapján ęyéni foglalkozást is tańmk

201}ben is minden vasfunap délelőtt nyĺtoü sz€ľańást vąez Tĺszteleŕľemé|tí Lálmn
tríalszang melyet követőbn ľövid tanítísü magalázatot ad. Hrvonta kétszeľ lülónleges
szeĺürtást taľfut mel1ľe azok jöhetnek aHk elľe a ryakoľIafra felhatalmazĺst kapúa|i. A
nary budđhista iinnepelren ás szent napokon nýtott kłizłis

Szakja Tasi Cs<iling Buddhista EgyesüJet
1039. Budapesg Kiralyok útia 38.

salryahun gary@.gmail.com
www.szakia.hu
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Szakja Tasi Csőliog Budđhista Egybázkozosség hivataloc j%utó{is

Szakja Tasi Csĺiting Buđdhista Egyestilet

szel|emĺ gyakor|atokat végđľt mel5ľe sokan szo}Úak jönnĹ lfutalĺĺnan 
.navi

rcndszeľességget Tisztelefuemé|tó l,ĺimą tría|szang lűlönböző szellemí beavaÉsü és ezt
követően frnítísokat ado ilyenkoľ gźmáil is több a ľÉsztvevők sńma.

2013 öľömteli eseményen hory közösségünk smllemĺ vezetőie Tiszŕeleŕreméltłó Láma tríalszang
Hilön elbÍnĺ|ĺís a|apjĺĺn nęlĺapta a magraľáIłrmpolgáT'ĺgot mely nagy megtisztettetes és
elismwés lĺözösségĺinhek is.

2013.ben az aHbbi eryedí progľamokat taľtoÚfuk a rendszeres prognamok melleŕfi

a?.og. Gutoľ
t2.25. Amitryus męlatrlnazĺs
03.1. 1. Gyógyĺt.ó Buĺldha meglatalnazás
0330. Mandäusľĺ męfutł|mazás
04.27. 3 Haragos męlatalmads (Vadnnrpani Hayagrĺva' Ganda)
05.25. Behér llĺahakala męhata|mazás
06.06. Taniüĺs. Gyoryĺúó Buddha Szndhana
M.?2. Saraswati meg[ab|mazńs
o7.l1. Sĺhamulĺba megfata|mazĺs
09. 14. Fehéľ ]lĺĺah akap.Yán lildgľ.
L0.29. Taniüĺs . 37 Bodhis zatva Glakoľbt (sorozaQ
Ĺl.u. YamanÜaka meghetłlmazńs

Elzeka pľogramokhosszń ĺívli és alapos szellemi fejlődés lehe{őségét Índí(iákel mĺnden ľ&zíľevő
szánámfeltévą haafiswéte| megáÍ&sel, kĺúartásĺal, ós szolgďommal pńľNut Ennek
elősęítés&e 201}'ban kiadfuk a Szatia ha5rományvonal és az egyetemes buddhista szellemíség
€gyĺl' lęfontosabb iÍa#ĺt Đ^z e|szalĺadás a nĘy ľagaszkodástó|'' címĺl tanfrást.

Évĺ pľogramjaĺnkat ery meghaüíľÜaÚ Íeľv szerint, a baryomĺín1vonal kia|akult rcndszere
atłpján sr'rĺlrcńk. Tiszŕďefueméltĺó láma Ka|szangot KôzössĘiĺnk szellemi ve'zďfriéł
2013.ban is sok alkalomma| keľesték fel szellemi ĺqumt k€rső' nĺrcn"grot' nehezsońrĘ
bajbajutoÜ' beŕegsegetüe|' csa|ádĹ ilľag' pĺĺ.ľtĺapcso|atĹ és eryéb problénáHĺal küszköđő
embeľet hogy bnĺĺcsaivalo éŕiikvĘzefi szertaľásolĺkal, és szellemi ryakorhtok tanÍĺĺsáva|
segítse őkeĺ

Tapaszta|atrÍnk szerĺnt a segítség mĺnđĺg személ}Teszabot$ mélyrůató és az geÍek döntő
tiibbségében sĺkeresen €nyhíü' és sok esetben megoldja pľoblémáÍłat.

$zakia Tasi Cstilíng Buddhista Egyesü|et
1039. BuÍ|.Fesą Kinályok útia 38.

salcyahungry@gmail.com
vnmý.522[iąh]



Sakja Tasi Csol;ng Budđbista Egyházírozosség hivatatos jogutóđja

Szakja Tasi Csĺiling Buddhista Egyesti1et

2013.ban ľ kerestéIĺ közponfuIĺat a szenvedélybefegséggel kÍisukł|dő' m€náIĺs
problémálÚóI szenvedő embeľelc A segítségnyńjtństsolían igénylikvallási hovaúaľbzísu}úłíl
függetlentil.

F"gyház]Ňzősségünk nem feledlĺezik meg a rászom|ólľó|' hajléIitalanotľól, Íiđkai é$
szellemi betegségelďfl szenvedó]hól sem. 2013-ban is ľenđezffink ryűjtćst tagĺaink közőtt'
és adomłĺnyain|ĺat személyesen adtuk át' e|ső,soľtan a VIIL kqüI€ŕben.- Ebo 1ągiaĺnk
hocpice szolgĄbtot lĺĺfuak eI ryógríthataflan beÚegekeŕ segítve'

Tapszúltrtaiink sz€ľĺnt azonban a fent említeÚt pľoblémák kezelésében rövĺđtávon látvánvos
eľeđményelĺef elánl és amkat fennüľüni nem lehef., Épp* ez&egiĺhossaitĺvń ',*,,més az Eryesület hitelvi keretein beIüI maladó kĺtáľúóés te,vs"erĺ -unl.ĺo van sziĺhĘ
me|yetazelmúlt években elkezdtĺink, é"s 2014.ben is folyÍatni száni|ékozunk

A 2013.ban kĺdolgozoÉ sza|imai telvet 2014-ben is folytatjut mely a haryonĺnyvonalunk
áltaHnos szellemĺ gyalĺoľIaúaĺ mel|etr a közveŕlen kömyezeffin|ĺbm ei6ľ, és.szütĺseget
szenvedők segítäft űĺzí ki cěliáut További 6níÉso|ĺat, sze|lemi gnakoľ|atokba valĺí
bevezeŕ6tt 9s azok gyakorl{sához szü|séges feltétetrendszer továbbĺ męteľemt6ét
folytatjut minden hozzánlďoľduló számáľa. Azonhn a szü|séges erőfoľnfoa_Ínk eľfuen
|íor|áftfrzntrak, ezért a szütsĘes anyaghlĺat kÍzáE,ő|ag tłgiaĺnt és a minket üímogatĺík
segítsĘével tudjuk csak előtere'mtenĹ

Pontokha fog|alva tevékenységünk 2014.ben is az a|ábbi rús:/lďŁ"śEszeľíntalalu|
. 

1' Veltĺĺsĺ tevéJĺenység - MediúíciĺóI(' szeľtaľásot tanítĺsot szellemi gyakoľhtok
ismeÍetése, egyénľe szabott ryakoľ|atot elvonuHsot könyvlrbdĺĺs

2' KaľiúrtÍv sm|gáIat - Íizikai' szellemi nĺszoru|ók egyénĺ és csoporÍm sęítéseo
személ;ľeszabotr lehetó3Ęek kíđo|gozĺsa' adományok ryüjtése és kioszÉsa

3' Szłmé|yes konzultációk szenvedélybetegeklĺel, mentálĺs és frzikai pľoblémáHol
lđszködőkkel' níszoruIóIĺlĺal.

Mivel elsősorban val|ási, és mellette kariürtÍy tevékenység a fő irányul&ńgunk' €zétt mĺnden
évben íry 2014.ben is az adott szellemĺsĘ fejlsd&e, és ryalior|atrinak véEzése a łő
céIkitűzésünk célunkhory ennek eedményeképpen minden nĺszoruIĺót aki hozzlńnk fotđul
pľoblémáival a lehető leglatékonyabban tudjunk sęfreni.

2013.ban a tľvuú, vďási progIamot események eIőzeks teryeink szerint valósultak meg.
Központuĺk könyvet és ísmełtetőanyagokat doÜ ki, szĺsáematilusan ćs kihľíían pľóháIjuk-a

Szak1a Tali Csôling Buddhisa Eglesület
1039. Budapest' Kinályok'3ýa 38.

salcľahungary@g.nail. com
www.szakia.hu
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Szakja Tasi Csöliĺg Bdđhista Egl/h'izkÖzösség hi''at8los jq5uÍfiju

Szakja Tasi Csöling Budđhista Egyestilet

kĺtíĺzöű sze|l€mi célolĺat megve|ósíani melyek közöű nary hangsúIyt fcłÚeŕfink a hozzĺnlďoľduló
nĺsmrulók segítćs&ą melyet képességeint és le,hetőségeink szeľĺnt a legiobb tudásunkkal kezeljü|ĺ.

Fot5ffijtlk a sęítégnyÍjúás szélsköľű koordĺnálásá{ és szülĺség szeľĺnt a szeméIyľeszabofr
sęítsĘ feltébleinek megteremtésetł'ograqiaÍnk minilenkÍ számźľa nyitotłat folyamatosan
leheŕőségeú bĺzÚosítunk a szemé|yes konzulÍĺícĺóka is. Sokan Iłtoeafuak bennĺink a YIIL keľĺil€frő.t
Ę mivel mind a közvetlen köľnyéken lévĘ mind a szintén a kerü|efren lévő más va||ásĺ
közössęekeŕ ĺs €ľt€sítjük az aHuálĺs eseményelaólil Nyĺlvántaľ6st 20t2.hőz hasonlóan nem
vezeŕhTľt de személyes e|mondás a|apián a ľésávevők 1r|5"/oé 2013.ban is Ym k€rüI€ti
lakósokkôđt k€ľüłt ki.

Honlapmkon kĺemelthelyen tĺĺjékoztatjuk|átogatóin|ĺata YIIL k€ľüIeti Onlłomĺányzat
tńmogatńsánóI, és minđen kĺailvrĺnyunkon megielenítjük ezt a tényĺ

VaI}ĺsĺ közösségünka VIIL keľĺiletben mĺndösszenógr évetevékenylĺďi|g ez nemüúl
hosszń idő,szak ery vallási közösseg életćben' de mĺĺľ tĺszüĺn Htszik hory solĺan ĺgény|it és
sĺkerlesm hasnĺĺ$ĺk az álúalunk közveŕfteŕŕ szellemi mĺódszgďĺef nehézségeik kezelésébm,
megoldásában.

Továbbra ĺs szívesen fogaĺtjuk a minkeŕ segítő Józsefvĺíľosĺ Önkoľmńnyzat tevélĺenysĘĺin|ĺ
kĺteľjeszúésére vona{lĺozó kćľéseĺt és céliľányosan a keľülefjavrít szolgáló tevékenységre
vonatkozó ĺgényeĺt célutrk' hory jobban r&á tudjunk venni, és beĺllesdĺedni Józse;fvĺíľos
val|ásĺ' szellemi életébą és lehetősĘeink szerint sęítsĺikaz ĺü é|ők életét is.

Köszänjük a KözössĘĺinhek nyújŮotr eddi g támoEatást,

Budapest20l+t2-06

Tĺsđelefrel' \ĺ
t/ \/L{.*-'.-tr

KovácsJózsef

ügĺvivő

Szakia Tasi CsöIing Buddhista Egyesiilet
1039. Budapesq Kinályok űt1a38.

sakvahungary@.gmail. com
wu'rr'.szakiĺhu
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sľakia Tasĺ Cs{}1jĺ:g Btĺlĺlhistä Egl.esillet

'ľisztelt Jĺízsefváľosi Ônhormányza!

Á.lulíroťt Kovács József' a Szakja Tasi, Csiiting Buddhista Eg.vesület üg1'vĺvője a Budapesf
Jrízsefuáľosi Önkoľmányzat l''árosgazđálkodási és PéuzĺigviBizoiÍságí reszóľe az aHbbi,
Eg1,.es ĺiłetĺink aun kájá ľóI szó|ó beszá molóf terjesztem elő:

Át*lános infgrmácĺ{iti Egyesiileŕĺinkľől:

' ĺ\ lelkiisľneľeti és vallásszabadság jogáró|' valamint az eg"vház*k, valIásfelekeeetek és
vallási közösségeŁ jogál|ásáľóI szóló 2tt1, é"łi ccll. föľvény alapján
Egyłázközösségĺiak 2012 január 1..tő| Egyesületté minősiitt.
f'ermészeteseno ĺnivel közösségünk kizáľrílag va|lási tevékenysĘgel foglatkozik, a
szen.ezeti áťminősĺtés tevékenysĘünk *tap.iát, es lényegét uen változtatta meg.

}.gyesüleÍün k aIapelvei:

A Ktizłissćg minden, a szeretetľe es az emlreľek hiÉére, szel|emi gJaľapođására épłlő,
nen éleÍellenes eszkiizökkel tevékenykedő vallási kiiziisséget elismeľ, velük
együttmĺĺködĺÉsre töľekgzik. Ktizülük a Buđĺ|hista irányzatokaÍ ľokonelvií
írányzatoklĺént kezeli" Szoľos kłpcsallatottart fenn a tibeti budđbĺzmus (euľópai és
ázsiai} eg,lházi szeľr.eive|, a Đehra Dun.i anyakolostorľai, szervezeŕében azonban
autonłirn, az äny*. és testł'éľeg-vhézakkal csak vatlási hięrarchiát ismeľ el'
ľolĺti|ĺai tevé*enységet nem fejt kĹ hítelveĺ szerint a közéletben e|ítél mirden emberi
jogot séľłő és éIetellerłes ter'ékenységet.
E|ismeľ miaden miĺkôdésóľe vonatkozó töľvényes előíľást, s tagjaiŕ is ezek betaľtására
kötelezi.

Köeősségün k alapííása :

Kiizłisségüłket l986-ban őszentsége 4i. Szakja Tľizin a tibeti buddhŁĺnus szakja
hagyományvonal vezetője ałapítoťta hivatatros alapító okirłftal, mety engedélyezi a
fibeti buĺĺd'hizmus szakja ágának honosításáŕ }ĺagyarországon. ÁJapító' és
ajárr}óleľelet adofÍ kiiziisségtiĺknek sziĺttéĺ 198Ĺban őszentsége a XIv*. Datai Láľna
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l999.bex a Főyáľosi Bíróság bejegyľzte közłĺsségünket Dgyházkénś, we|y 2ł1f máľcius
I.-tőI łlivaía]osau Egyesületként működi|ĺ

Eg.l,esiilotiiĺlk tevékenykenp'sége, munkájal

Köĺ.össégiink a tibeti buĺldhizmus hite|veineiĺ rnegfe|etően végzi munkáját, mely során
a tagok a tanult, il|efv'e taníŕások soľán elsajátítoĚt sze|lemi gyakorlĺtokat vĘzik a Íiibb
mint ezer éves szakja Ła3.v*omán1.vonal rresteľeinek irányítása áttal. KüIiĺn iiľiim és
megtisztelfetćs száĺtłnłkra, hogy 2006 otĺóbere óÍa Tiszteletreméltó Láma Kalszang
iľánýtásával végezhetjiik munkáłkat, akit szemé|.ľesen oszentsége Szakja Triziň
kĺit{ti'tt .Magyxľoľszágľa ľezideĺs Láĺnakćnt. Irányításával sokan juthatnak' ol;ian
s:eellemi segítség}ez' ami mind' suęmélyesen' miqd a személyekhez kapcsolódĺĺ
esaláĺloknalł is nagy segitséget nyújt problémáĺk męoldásában, on'oslásában..t.e.ĺćkeĺł1'.ségét minđeníéIe aĺyagi juttatás né|kĺ!l végzi, eltátásárót Egy'esĺiletünk
gonĺloskodik.

Közłissegĺink a Józsefuárosi onkormányzattót kapotŕ hely-ségbeno -mely.et felrijítoÉtunk,
és á talakĺtottunk tevékenységiinkh iiz megfelelően, - vĘzi mu n |aĺját.

Đgyesii|etünk 2012..évi sza kmai beszáłrolója:

Az elmúlt évekhez hasonlóan napĺ ľenĺ|szeľességgel szel|enĺ meĺlitációs gyzkolatokat
ĺ"égzünt melyekre bárki becsatlakozhat. Eg}éni keľés alapján kiilön foglatkoást i5
taľŕunk' Természetesen vannak haladó gyakorlaťok is, amelyeken á megéele|ő
e|őképzést követően t.ehetnek Ř:szt az éľdeklőđők.

2012-ben is ĺninĺ|en vasáľnap clélelőtt nyitott sucřtaľtást végez Tíszteletľemé|tÍl Láma
Kalszang melyet kłivetően rłivid tanĺtĺĺsto magyarä.ratot ad' Havonŕa kétszeĺ
kii|örrleges szertaÍtást Íarfunlś' melyre azok jiibetrek akik erľe a gyakor'traÍľa
fe]hata|mazást kaptak A nagy buddłista iinnepeken és szent napokon nyitott kłizłis
szellemi gyakorlatokat végziintq melyre sokan szoktak jönni. Áftalában havi
ľenđszerességge! Tiszteletľeméltĺĺ l..áma Kalszang kiilłinböző sze|lemi beavafásf, ĺĺs ezt
|tötętően tanításokat ad' ilyenkor százBá| is több a ľésztvevőh száma.

Szl. r jl:'i i:;; (.]:.ĺ.'ií;;;.l li::ĺidi:is ::l i;].łľsli]l.l
:i::1i;. iiuí,iLií'i.;i! iiĺili.'r:j; 1!:!.. 33.
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2Gl2.ben az alábbi egyedi pľogramokat taŕcttuk a ľendszeres pľogľamok meilett:

02.20. Gutoľ
03.08. Gaľuĺla meghatalmazás
$4.1 4. Vadzsľapa ni megbaÍa|mazás

- a4.29. Táíitá s ä'Itin ed éi.rőI (ś o ľoza t)
&5.1 1. řĺayłgľiva meghatalĺnazás
06.04' Bzambala ĺneghatalrnazás
Ü6.f|. Tanitas Csenľezirot (sqrozat)
s7.23. F.ehér ]lÍabakxla Váza rildás
09.G3. T'aniŕas a Silréľőt
09.]'9. Dľo|ma Yudok Szerŕaľtás
t0.Íĺ. Zöld Taľä megbaÍalmazás
ĺ l.0ó. lladzgľapaui megbaŕa łmazís

Ezek a pľogľamok hosszrĺ' távrl és alapos szel|emi ťejtődés lehetőségét indítják eI minden
résztĺevő számáľa feltéve, ha a részĺétel kitartássa|, és szoľgalommal páľosul.

Évi progľamjainkat €gy.- meghafározott teľv szerinĹ a hag;ományvona| kialakutt
ľendszeľe al*pján szęľl'ezzijh. Tiszteletremé|tő Láima Ka|szangot, Közôsségíink
szel|enri vezetőjéŕ 201f.ben is soh a}kalornmal keresŕék ťe} szellemi rÍtjukaŕ keieső,
hitehagyott nehézsoľsú, bajbajutotto betegségekket, család! an.tagi, páľĹapcsolatio és
egy"éb pľoblémákkal küszköĺ|ő emberet hog"v tanácsaive|, éľnĹ végzeľŕ
szeľtartásokkal' és szelłeĺĺĺ gyakoľIaŕok taĺításával sęítse őkeĺ Tapasztatatáirk
szerint a segítség rtÍndig személ1n.ľeszaboĄ ĺnéIyrehatÍł és az esetek dłintő tłibbsĘében

. sikeľes. 2012-ben meglep6 módou egyľe több szenr'edétybetegséggel kiiszk.öđ?, és
mentálís problémákŕĺí| szenvedő ember kereste Kôzponfunkban a megotdást
problémájáľa. Á segítség*yrij{ásť sotun igényIik függetteniiI vałIásÍ hovataľŕozásuktól.

tgyhĺłzközössćgiink nem feleđkezik mę a ráseorulókľól, hajléktalanokľóI, fizikai és
szelleĺni betegségektő-| szenvedőhrőI sem. 2012-ben is többször rendeztiink gyíÍjtést
tagiaink közôtt' és adomán3'eĺnkat személyesen adtuk áŕ, elsősoľban a- r'rrr
keräletben.

řłozzáĺaľŕozik az igazsághoz azgnban az is, hogy a fent emlíťett pľob}éluák
kezelésébeu, ľłit'idÍávcn látványos eľeĺlľnényeket eléľni, és azokat ťenntaľtani nem
leheĹtéges. Eppen ezéľt egv hosszrĺtávú szervezett es az Egyesiilet łitelvĺ keľetein beliil
maľadó |ĺltaÍtő ós ŕeľ*szeľű mun|cáľa ĺ:an szükség, melyet az elĺnrĺIt években
elk€zdtĺjnk' és a jövőben is fo}.łÍ*tlĺi szándékozunk.
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Szak-ia Tasi CsÔĺing Bui1ĺĺhista ľgvesłi}eĺ

Kidolgoztunk egy 2013-ľa ĺs vonatkozó szaknai teľvet mely a hag"'ományłonalunk
á|talános szellemi gyakorlatai melletf a kłizveÍlęn köľn"vezetíiľkben élők, és szüksĘet
szenĺęđők segítését is céIul tűzte ki. Továbbĺ tanításokat; szel}emi gyakoľIatokba való
bevezetést, es azok g"v*łkoľIásához szükséges felŕéte}rendszer ĺnegteľemt&éť is cé|u1
ÍiĺzÍük kio minden hozzánkfoľduló számára. Ałyagĺ erőforrásainh eľősen
horlátozottak, ezért a szĺiltséges ađomáĺyokat kízáľóIag tagiaint és a minket
ŕámogatók sęítségével tudjük csak előteľemteni.

PonÍolĺba foglalva tevékenységiink az alábbi ľészletezes szerĺnŕ a|akul

1' Vallási tevékenység - }Iedĺtáeiók, szertartások, tanÍÍásot szľ|}emi gy*kortatołr
isrueľtetése, egyénľe szabott gyakorlatot elvonulásoko k6nplĺiaĺ!ás

2' Karitatív szolgálaÉ _ fizikař, szellemi ľászorulók eg'éni es csoportos segítese,
szemé|1'resz*boft lehetősěgek kidolgozásao adományok g'rüjtése és kiosztása

3' Szemé|yes konzultácĺó szeĺvedétrybetegekke|, mentá|is. és fizikai pľoblémákkal
kiiszkłĺđőkkel

Ennek a ten.nek a részeként íolytattuk 2013.ban is a rendszeľes napi' heti es havi
progľamiaink mellętt az alábbi kii|łĺn|eges szellemi eseľnények megtaľtását.

02.09. Gutoľ
02.25. .Ąmitay.us meghaŕa|maaás
ü3.1 1. Gyogyitó Buđdha megbatatmazás
03.3Ü. łIandzsusľi rneghata|mazás
1}4.27. 3 Earagos meghata|ma zás (Ý.adzsľapłn i, Hayagľiľ a, Gaľuda}
05.25. Fehéľ ]|{ahakala ĺn eghatalmazás
06.Ü6. Taĺitas - Gyogyito Buddba Szaĺlhana
06.22. Saras*ati nreghatalmazás
07.1 1. Sihamukha ľneghatalrąazás
09' 14. Feher łĺaha'kala Vaza áldás
ÍÜ.29. TapiÉas - 37 Bodłliszatfv:a Gyakorlat (soľozaf}

2s13 öľömĺeli eseményą togy Tiszteletremélĺó Láma K*Isz*ng kĺittin eibíľátás alapjáĺ
megkapta a rna'gyaľ áilampo}gáľságot nnely nag.ľ megtisřtełte€és, és e}ismeľés
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Szakja Tasi Csłiíng Buddhísta Eg;'-esĺrlet

Továbbľa is folýatjuk a rászoľulóknah nyújtandó szélesköľű segítségnek
kooľđináIását, és a szĺikség szerźntj személyľeszaboťt segítség feliéte}ěinek
megteremtéséĹ Pľogľamjaink minđeĺki számáĺa nyitotfak, fo|yaĺĺlatosan lehetőséget
biztosÍtunk a szeĺnélyes kanzultációkra is. Sokan látogatn*k bennűnk a ÝTII.
keriiletből is, nivel mind a körĺ'etlen kłĺnr1ćkeĺ lévő, nĺnd a szinfén a keľĺiletben lévő
más va|lási közössége.ket is értesĺtjiik az ah.tuá|is eoeĺnéĺy'ekľőL lryilvántaľtást nem
veeetiink a rninket láŕogatĺĺk ađatairól, de személyes elmopđás ałapján a résztvevők l.&
L3g/o-a a VIľĺ. keľÍi|etben lakók kłiziil keriil ki.

trIorrlapunkon kieme|t helyen tájékozŕatju* Iátogatóink*t a 1TI'I' kęľĺileti
(}rłkoĺmányzat támogatásáró|, és minđen kiadványunkon megjelenítjĺik ezt a tényt.

VaI|ás! Łözłisségŕink a 1|[I. keľĺiletben három évę tevékenykedik' és ez ĺnég uem trĺI
hosszú időszak ęy ilyen jellegĺĺ kłizösség éIeteben, de az máľ ŕisztán láĺsĺjkhogy sokan
igény'lit és sikeľesen haszná|ják az általunk közĺ'etített mĺĺdszeľeket fizikái éľzelmi és
szellemi nehézségeik kęzelésében.

Tol'ĺ{pbra is szívesen fogadjuk a minket segítő JĺÍzsefváľosi Onkoľmányzat
tevékery-ségĺiłk kĺfeľjeszteséľe vonatkozó lĺéréseit, és céIirány'osan * kiľĺileł javát
szolgáIłí teĺékeny'ségľe vo-łaÍkozĺi igényeĺŁ CéIuntrł" hogy jobban részt Íudjunk veĺĺi.
és beÍlIeszkedni Józsefuáros va|lási" szellemi étetébe.

Kđszönj ü lĺ a KözössĘĺin kne k ilyłíj tott eĺIđ igi támo gaŕást,

Budapesŕ 2813-tl.19
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