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Házunk tájáról - az MVGYOSZ hírei 
Elnökségi tudósítás

Január 22-én az elnökség megtartot
ta az év első ülését az MVGYOSZ kis
előadó termében. Szakály Melinda, az 

elnök, valamint öt elnökségi tag: Dr. 
Tóka László, alelnök, Dr. Nagy Sándor, 
Kuminka Györgyné, Barnóczki Gábor 

és Németh Orsolya vettek részt a ta
nácskozáson. A hivatal munkatársai 
szintén képviseltették magukat: Dr. 
Micserics József, hivatalvezető, Kutor
Sándorné és Baráth Barbara.

*

A Vakok és Gyengénlátók Fejér Me

gyei Szervezete idén sem kap leosztott 
állami támogatást. Az MVGYOSZ Or
szágos Elnöksége döntését azzal indo
kolta, hogy az egyesület jelenlegi veze
tése elzárkózik az együttműködés lehe
tőségétől, valamint nem látszik biztosí
tottnak a pénz szabályszerű felhaszná- 
lása. így 2013-ban 21 egyesület részesül 
a tovább adott költségvetési támogatás
ban.

Az elnökség úgy határozott, hogy 

idén a költségvetéséből fix összegben (2 

millió forint) részesülnek a tagszerve

zetek, a maradvány összeget pedig a 

taglétszám arányában osztják meg. A 

jövőben úgynevezett Sztenderdizációs 

Bizottság fogja kidolgozni a felosztás 

kritériumait, akik várhatóan február
ban kezdik meg munkájukat.

*

A Vakok Világa szerkesztését a má
jusban tartandó közgyűlésig jómagam  

végzem. Addig is az Országos Elnökség 

megkeresést intéz az egyesületek felé 

azzal, hogy aki vállalni tudná az újság 

működtetését, dolgozza ki szakmai ter
vét és pénzügyi koncepcióját. A kérdést 
az alapszabályt módosító közgyűlésen 

tárgyalják majd.
*

Az MVGYOSZ tagjai az úgynevezett 
" Fehér Bot Alap" kedvezményének kö
szönhetően 2013. március 1-jétől a fe
hér botokhoz a kalkulált ár feléért (50 

százalékos kedvezmény) juthatnak  

hozzá. Ezzel az intézkedéssel a szövet
ség a látássérültek egyik legnélkülözhe
tetlenebb segédeszközének a megvásár
lásához kíván hozzájárulni.



4 Vakok Világa

Az MVGYOSZ tagjainak, illetve 

bármely tagegyesülete tagjainak fehér 

botokat két naptári évente, egy alka

lommal az aktuális kalkulált ár 50 szá

zalékáért biztosítja vásárláskor a hely

színen bemutatott és az adott évre érvé

nyes tagsági igazolvány ellenében.

*

Nyitott ház

A "Nyitott ház" értelmében minden 

tagegyesület méltányossági terembérle

ti díjért veheti igénybe a Szövetség 

székházának termeit, minimum 4 órá

ra 10.000 Ft díjért. A második és min

den további négyórás blokk az 

MVGYOSZ tagszervezeteinek 10.000 

forintba kerül.

Más látássérültekért tevékenykedő 

szervezetek esetében a méltányossági 

terembérleti díj első 4 órára szintén 

10.000,- forint, azt követően pedig min

den megkezdett óráért az MVGYOSZ 

terembérleti díjtáblázata alapján fize

tendő.

A kidolgozott rendszer nem érte el 

célját, azaz a fentiekben olvasható áron 

nem vette senki sem igénybe az

MVGYOSZ kiadott termeit. A lehető

ség most is mindenki előtt nyitott ma

rad.
*

Lemondanak a Látóhatár Alapít

vány kuratóriumi tagjai, sőt a szerve

zet a megszüntetést fontolgatja. A szö

vetség Pest megyei szervezete által lét

rehozott alapítvány működési és infra

strukturális problémákkal küzd. A kö

vetkező ülésen döntik el az alapítvány 

további sorsát.
*

Az MVGYOSZ is benyújtotta a meg

változott munkaképességű munkavál

lalók rehabilitációs foglalkoztatásának 

költségvetési támogatása című pályá

zatát. A szervezet 15 megváltozott 

munkaképességű munkavállaló bértá

mogatását pályázta meg. Az 

MVGYOSZ részesült a támogatásban, 

amely mértéke még nem ismert. Dr. 

Micserics József, hivatalvezető elmond

ta, hogy a munkáltatói intézkedések 

nem érintik a szolgáltatások színvona

lának csökkenését.

Kovács Judit


