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ÉFOÉSZ BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete Miskolc  

2020. évi tevékenysége képekben 

 

 
 

Ügyfélfogadást heti három alkalommal tartottunk irodánkban (Éltes Mátyás Általános Iskola és 

EGYMI, Miskolc, Szeles u. 57.) az új típusú koronavírus járványhelyzet kialakulásáig.  Ettől kezdve 

telefon  és  e-mail  elérhetőségünk volt. Ezt a Hírlevelekben és honlapunkon is megjelentettük. 

 

Havonta Hírlevél kiadása és a tagságnak, intézményeknek, stb. történő megküldése 2020-ban is. (12 

db normál  és  könnyen érthető változatban).  Honlapunkon (www.ertelmifogyatekosbaz.hu ) és az 

ÉFOÉSZ országos honlapján (www.efoesz.hu) is megtekinthetők.  

 

 

     
 

 

Zeneterápiás foglalkozások heti két órában voltak (Tüskevár Általános Iskola, Miskolc, Károly u. 10.) 

Csekéné Altrichter Judit gyógypedagógus-énektanár vezetésével. Térítésmentes részvétellel 

működtettük a Paramuzsikusok ének-zenekarát (18-20 fő), sikereikhez gratulálunk!  

 

http://www.ertelmifogyatekosbaz.hu/
http://www.efoesz.hu/
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  Önérvényesítő – készségfejlesztő foglalkozásaink  heti két órában voltak a koronavírus járvány 

megjelenéséig.  

 

       
 

  

   
2020. 02. 08-án farsangi jelmezes bálunk volt.  Jelmezesek és a közönség.  

 

     
2020. 02. 14-én a Miskolci Téli Kocsonyafesztiválon is részt vettünk. 

   

Február 24-én megnéztük az „Elfeledett Karácsony” című norvég filmet. 
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Együttműködési megállapodásunk van a  Mások-Másképpen Alapítvánnyal, akikkel három tagunk – 

szülőkkel együtt -  részt vett  a  szabadszállási Strázsa Tanyán (2020. 02. 20-22.) tapasztalatszerzés 

céljából  a  támogatott lakhatással, foglalkoztatással és az önálló életvitellel kapcsolatban. 

   
Kedves Tagunk, Breitenbach Dorina MANDALA kiállítását is megcsodáltuk. Dorina november elejétől 

már a Mennyországban készíti gyönyörű képeit. Isten vigyázzon Rád ODAÁT! 

   
A dicsőséges  1848-as márciusi forradalomról is megemlékeztünk, majd egy kis étteremben beszéltük 

meg a történteket.  

 

2020. MÁRCIUSÁBAN HAZÁNKBAN IS MEGJELENT AZ ÚJ KORONAVÍRUS 

JÁRVÁNY, AMELY HATÁSSAL VOLT TERVEZETT PROGRAMJAINK 

MEGVALÓSÍTÁSÁRA  IS.  A   TOVÁBBI  HÍRLEVELEINKBEN FOLYAMATOSAN 

FELHÍVTUK TAGJAINK FOGYELMÉT A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE, A 

KÖTELEZŐEN BETARTANDÓ SZABÁLYOKRA, A MEGELŐZÉS FONTOSSÁGÁRA. 

A  KÖNNYEN ÉRTHETŐ SZÖVEGŰ  VÁLTOZAT IS TARTALMAZTA  EZEKET.  
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ÉFOÉSZ  BAZ  MEGYEI  ÉRDEKVÉDELMI  EGYESÜLETE, Hírlevél, 2020. évi 4-. sz. ,április 
 ÚJ KORONAVÍRUS  JÁRVÁNY, COVID-19, EMLÉKEZTETŐ! (Forrás: Internet) 

 

        

 

       

 

            

     

 

         



5 
 

HÍRLEVELÜNKBEN, HONLAPUNKON  MEGJELENT  FELHÍVÁS 
 

 

ÉFOÉSZ BAZ MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE, Miskolc 

ÚJ  KORONAVÍRUS  JÁRVÁNY,  2020. 

 OTTHON MARADOK!  

 

 

N. Krisztike, egyesületünk tagja 

 

 

Szeretet van a szívemben, 

ezért betartom a szabályokat. 

Ezzel védem meg magamat, 

szeretteimet, barátaimat. 
 

 

 

 



6 
 

   
 

A Csanyik völgyi Állat és Kultúrparkban (július 9.) és Lillafüreden (július 25.) voltunk a „Séta az 
egészségünkért életmód tanácsadással egybekötve” elnevezésű programunk keretében. 

Jobb o. kép:  Gerald  Durrell a híres brit zoológus mellszobra 
 

     

     

Július 20-án a Miskolc-Tapolcai Barlangfürdőbe szervezett kirándulást a BAZ Megyei Önálló Életviteli 

Centrum, amelyet egy finom ebéd követett ÉFOÉSZ támogatásból. 

     

3 bérelt autóbusszal a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdőbe is elmentünk. (augusztus 10.)  Ennek 

keretében  az  egészséges életmódról,  a fürdő, az  úszás, a  vízitorna  szervezetre gykorolt jótékony 

hatásáról előadást is tartottunk tagjainknak.  Erről az  írásos szöveget mindenki megkapta. 
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Augusztus 24-én  megnéztük a „Lassie hazatér” című német filmet. Nagyon sokat izgultunk a 

kutyusért. 

   

Diósgyőri Várat is megcsodáltuk augusztus 25-én, amely sokáig   a „magyar királynék 

jegyajándéka” volt. 

        

A várbeli látnivalók után elsétáltunk a közeli  Tündérkertbe, ahol a  csodálatos  - virágokkal, 

fákkal teli  - környezetben finom fagyit és süteményt is fogyaszthattak tagjaink az ÉFOÉSZ 

támogatás jóvoltából 

   

Támogatónk, a Rotary Club Miskolc  „Az Év Civil Szervezete”  díj (2020) kitüntetésben részesült. 

Szeptember 18-i  lillafüredi ünnepségükön egyesületünket Séra Beatrix és édesanyja képviselte. Bea  

nagy sikerrel előadta Marjorie Chappel: Sérült emberek boldogsága című versét 
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A járványügyi helyzet miatt nem tudtuk megtartani biztonságos körülmények között a 

szeptemberre és októberre ütemezett  - hagyományos – felvilágosító – tájékoztató 

előadásainkat. A  négy  előadás anyagát („A MONTÁZS projekt működése”, „Az  új 

koronavírus járvány 2. hulláma”, „A víz az élet forrása, takarékoskodj vele, védjed!” „A 

sajószentpéteri FÉNYECSKÉK – FEJLESZTŐHÁZ bemutatása”) Hírleveleinkhez 

mellékeltük, így történt meg a tagok tájékoztatása. 

I,/ ELŐADÁS 

AZ  ÚJ TÍPUSÚ KORONAVÍRUS JÁRVÁNY (COVID-19 betegség) MÁSODIK 

HULLÁMA 

A  MEGELŐZÉS  FONTOSSÁGA 

  
Új koronavírus, védőmaszk, kézmosás/fertőtlenítés, 2 m távolság, kézfogás - zsúfoltság kerülése 

(A képek forrása: Internet) 
 

ELŐADÁS, ELŐADÓ: dr.Szabó Mária 
  

 

II./ ELŐADÁS 

A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése  a  MONTÁZS projekt (Kódszám: EFOP-

1.9.2.-VEKOP-16)  keretében 

 

ELŐADÁS, ELŐADÓK 

Tasi Zsuzsanna fogyatékosságügyi  tanácsadó,  NFSZK Nonprofit Kft. 

Strébl Attila fogyatékosságügyi  tanácsadó,  NFSZK Nonprofit Kft. 

 

  

 III./ ELŐADÁS 

A víz az élet forrása, takarékoskodj vele, védeni kell! 

ELŐADÁS, ELŐADÓ: 

Rakaczkiné Kecskés Erzsébet, vegyigépész mérnök, környezetvédelmi szakmérnök 
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IV./  ELŐADÁS 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ  ELŐADÁS 
 

ELŐADÓ: Orliczkiné Bánvölgyi Bernadett  intézményvezető 

 

A SAJÓSZENTPÉTERI  HÉNYECSKÉK  FEJLESZTŐHÁZ  BEMUTATÁSA  
 

 

EGYESÜLETI  ÉVI  RENDES  KÖZGYŰLÉSÜNKET 2020. 07. 22-ÉN TARTOTTUK 

MEG AZ  ÉLTES MÁTYÁS  ÁLTALÁNOS  ISKOLA  ÉS  EGYMI FOLYOSÓJÁN  A 

JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK BETARTÁSA MELLETT. (maszk, szellőztetés, 

ablakok nyitva tartása, stb.) 
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Sternádel Sándorné gyógypedagógus, az egyesület titkára érzékenyítő előadásokat tartott ( 

október 20-án  és 21-én a Bulgárföldi Általános Iskola Erenyői Tagiskolájában (3518 Faller J. u. 9.) Az 

előadás címe: A társadalom érzékenyítése a fogyatékkal élő emberek erősítéséért. 

       
Elkészült egyesületünk újabb kiadványa „Az életem és emlékeim a 2020. évi új koronavírus járvány 

idejéről” címmel. A beküldött pályázati műveket (vers-próza, történetek, rajz) tagjaink és 

hozzátartozóik késztették. Bal o. a  kiadványok, Jobb o: csomagok és oklevelek. 

   
YouTube-os fevételek a szereplőkről 

Hagyományos Megyei Kulturális Fesztiválunkat a koronavírus járvány miatt nem  lehetett 

megtartani a megszokott módon (színházteremben),  ezért videófelvételeket kértünk a 

szereplőktől  produkciójuk bemutatására.  2020. novemberében fel is kerültek a YouTube-ra  

a beküldött felvételek, amelyek a  

https://www.youtube.com/channel/UCrhP8ScY10aitbmrJtniOaw/featured. 

 linken elérhetőek, megtekinthetők. (Két intézet nem nyilvános elérhetőséget kért, a részükre 

megküldött linknél  ők döntik el, hogy kinek adnak megtekintési lehetőséget. Sajnálatos, mert 

nagyon aranyos műsort (táncok, dalok, szavalatok, stb.) készítettek. 

https://www.youtube.com/channel/UCrhP8ScY10aitbmrJtniOaw/featured
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Egyesületünk ajándékát (oklevél, kiadvány, ajándékcsomag) december 18-án (Miskolc, Rákóczi u. 

13.) adtuk át a megjelenteknek (a kiadványban szereplő „szerzőkkel”  és a YouTube-os  szereplőkkel 

együtt) a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett. (maszk, távolságtartás, stb.) Ekkor kapták 

meg a Mikulás csomagokat is, tekintettel arra, hogy Mikulás-Karácsony ünnepséget sem tudtunk 

megrendezni a szokott módon. A tagságot a novemberi Hírlevelünkben értesítettük ezekről. (L. 

honlapunkat!) 

 

           
Ajándékok és ajándékozottak (Mikulás csomag, továbbá a  kiadványban és a YouTube-on való 

szereplésért járó ajándékok) 

 

 

  

Adventi sétánkat (december 22.) összekötöttük az egészséges életmóddal kapcsolatos 

felvilágosítással (szóbeli- és írásos tájékoztató),  egészséges  táplálékot (gyümölcsök, magvas zsemle, 

Mackó sajt) tartalmazó csomag osztásával. 

 

   
 

Az egészséges életmód, tanácsadás oktatással egybekötött ADVENTI  SÉTA  résztvevői. 

A rénszarvasos  szán  mindenkinek nagyon tetszett. 

 

 

 

Megjelentettük egyesületi 2021. évi kártyanaptárunkat, 
 amellyel tagjainkat is megajándékoztuk. 
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Egyesületünk rendezvényein, kirándulásain, foglalkozásain, zeneterápián 

(Paramuzsikusok), stb. tagjainknak a részvétel térítésmentes volt  2020-ban is. 

 

 Az egyesületnek fizetett  alkalmazottja  nincs. 

 

 Vezetőségi tiszteletdíj nincs. 

 

 2020. évi  ÉFOÉSZ  pályázati támogatásunk összege: 

 

Teljes támogatási összeg   4.600.000.-Ft 

ebből  Érdekvédelmi feladatok kiadása- a támogatás 60%-a   

 Önálló Életviteli Centrum kiadása (Ft) – a támogatás 40%-a  

 

Az  ÉFOÉSZ „Fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú 

távszolgáltatás” (IKT)  EFOP 1.1.5-17-2017-00003 projekt keretében – meghatározott 

ideig  -  működő  Önálló Életviteli Centrum (ÖÉC)  2020-ban  is  a pályázati szerződésben  

előírtaknak megfelelően, kiválóan  végezte feladatát.  

SZJA 1 %:  63.348.- Ft  volt,,amelyet egyesületünk működésére költöttünk. 

 

 

Köszönetet mondunk az ÉFOÉSZ-nek. a Rotary Club  Miskolcnak és 

minden segítőnknek,  támogatónknak. 

 
 

Áldott, boldog   2021- es  esztendőt kívánunk 

mindenkinek. 
 

 

Miskolc, 2020. december   

        Dr.Szabó Mária  
        az egyesület elnöke 
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ÉFOÉSZ  BAZ  MEGYEI  ÉRDEKVÉDELMI  EGYESÜLETE MISKOLC 
BAZ Megyei Önálló Életviteli Centrum (ÖÉC), 2020. évi  IKT Projekt Hiradó,  

amely havonként megjelent az egyesületi  HÍRLEVÉLBEN. 
 

** Az ÉFOÉSZ „Fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás” (IKT)  EFOP 1.1.5-

17-2017-00003 projekt keretében 2020. januárban, az Önálló Életviteli Centrum által a következő feladatok és workshop 

valósult  meg: 

A  workshop  időpontja, helyszíne Tematikája Trénerek 

2020. 01. 14. Miskolc, Áfonyás u. 18. Életvitel Molnárné P. Anikó gyógyped. 
 EREDMÉNY  

A workshopon vidám hangulatú szituációs 
játékban gyakoroltuk az önállóbb életvitel 
feladatait, az ügyek intézését, a pénz 
használatát, a pénzkezelését és a 
vásárlást.  

Az önálló életvitellel kapcsolatban 
bátran elmondták tapasztalataikat. A 
közlekedés során előforduló veszélyekre 
felhívtuk a figyelmüket. 

Köszönjük Molnárné P. Anikó 
lelkiismeretes munkáját 

 A  workshopokon  közreműködtek:  

Borosnyói Tiborné ÖÉC vezető Pajger Sándor önérvényesítő Séra Tiborné mentor 

 Sternádel Sándorné workshop munkatárs  

 

** Az ÉFOÉSZ „Fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás” (IKT)  

EFOP 1.1.5-17-2017-00003 projekt keretében 2020. január 15-től - 2020. február 29-ig, az Önálló Életviteli 

Centrum által a következő workshopok valósultak meg: 

A  workshop helyszíne Tematikája 
2020.01.31. Miskolc,. Szeles u. 57. „Értelek és megértelek.” Konfliktuskezelés kommunikációval. 

2020.02.15. Mc, Meggyesalja u.10. „Értelek és megértelek.” Konfliktuskezelés kommunikációval 

2020.02.18. Mc, Meggyesalja u. 10. Veszélyek nélküli élet. Vészhelyzetek. 

2020.02.28. Miskolc, Szeles u. 57. Szabadidő, időbeosztás 

EREDMÉNY 

A workshopokon vidám hangulatú szituációs játékokban 
gyakoroltuk a helyes kommunikációt, a szabadidő 
hasznos eltöltését, vészhelyzetekben a 
segítségkérésnél, milyen adatokat kell feltétlenül 
elmondani. 

Megismerték a résztvevők helyes és helytelen 
kommunikáció közötti különbségeket, a pozitív 
kommunikáció alkalmazásának előnyeit. 
A háztartásban és a közlekedés során előforduló 
veszélyekre is felhívtuk a figyelmüket. 

A workshopot vezette: Borosnyói Tiborné centrumvezető 
Közreműködött: Séra Tiborné mentor, Pajger Sándor önérvényesítő, Sternádel Sándorné az egyesület titkára 

 

2020. január 31 - február 29.- Workshopok 1-1 fotóval illusztrálva 

             

** Az ÉFOÉSZ „Fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás” (IKT)  EFOP 1.1.5-

17-2017-00003 projekt keretében, a projekthosszabbítás  -  2020. január 16-től - 2020. március 6-ig  -  terjedő 

időszakában  5  alkalommal  tartott  workshopot  a megyei Önálló Életviteli Centrumunk:  ebben a hónapban,  

március  6-án  a „Ne bánts, én sem bántalak”,  Bántalmazás és megbirkózási stratégiák” című  témában. (Helyszíne: 
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Miskolc, Szeles u. 57.) A workshop témájának feldolgozása, megbeszélése mellett, felhívtuk a résztvevők figyelmét a 

koronavírus továbbterjedésének megakadályozása  céljából  fontos higiénés szabályok fokozott betartására is. 

Önálló Életviteli Centrum (ÖÉC), IKT Projekt Hiradó 

2020.  márciusi  programjai  képekben 
 

   

** Az Önálló Életviteli Centrum 2020. áprilisi workshopjai: 

Az ÉFOÉSZ „Fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás” (IKT)  EFOP 
1.1.5-17-2017-00003 projekt keretében, a projekt hosszabbítás alatt, április hónapban az Önálló Életviteli 
Centrum két workshopot tartott. Az ÖÉC április hónaptól kezdődően, a korlátozások feloldásáig, a 
workshopokat online formában tartja, a korlátozások feloldásáig, a koronavírus járvány elterjedésének 
megakadályozására bevezetett kijárási és intézménylátogatási korlátozások miatt.  
2020.04.18-án, 17:30-tól tartottuk meg a 6. workshopot, témája Szabadidő, időbeosztás volt. A workshopot 
Skype-on, értekezlet formájában tartottuk, melyen 7 fő értelmi fogyatékossággal érintett személy vett részt.  A 
„Szabadidő, időbeosztás” dia kivetítésével élvezetes foglalkozásunk volt, nagyon jól bekapcsolódtak a téma 
megbeszélésébe is a résztvevők. 2 új résztvevőt is sikerült bevonni a workshopba. A szabadidő, időbeosztás 
munkafüzetet e-mail-ben megküldtük a résztvevők számára. 
2020.04. 29-én 09 órától tartottuk a Tokaji AZISZI Otthona résztvevőivel a 7. workshopot, a Facebookon a 
Messengeren, melyen 6 új résztvevőt sikerült bevonni a projektbe. A workshop témája a Szabadidő, 
időbeosztás volt. A résztvevők a munkafüzeteket előzetesen megkapták. Az intézmény fejlesztő pedagógusa, 
Nagyházi Zoltán segített a résztvevőknek követni az előadás menetét a munkafüzetben. Így közösen meg 
tudtunk oldani a munkafüzetből feladatokat és oldott, vidám hangulatban megbeszéltük a foglalkozás témáját 
a résztvevőkkel. Köszönjük Nagyházi Zoltán fejlesztő pedagógus segítő közreműködését.  

A workshopokat Borosnyói Tiborné vezette, 
közreműködött Séra Tiborné mentor és Pajger Sándor önérvényesítő. 

 

2020.04.18. online workshop- Skype értekezlet 

   

A  BAZ megyei  Önálló Életviteli Centrum  2020.  májusi  workshopjai 

Az ÉFOÉSZ „Fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás” (IKT)  EFOP 1.1.5-
17-2017-00003 projekt keretében, a projekt  hosszabbítás alatt, május hónapban az Önálló Életviteli Centrum 4 db. 
workshopot tartott. Az ÖÉC április hónaptól kezdődően, a korlátozások feloldásáig, a workshopokat online 
formában tartja a koronavírus járvány elterjedésének megakadályozására bevezetett kijárási és 
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intézménylátogatási korlátozások miatt. 
A Tokaji  AZISZI Otthona résztvevői számára  május hónapban  a Facebookon a Messengeren három workshopot 
tartottunk.  

- 2020.05.06.-án, 09:00 órától tartott 8. workshop témája „Értelek és megértelek” volt. 

- 2020.05. 13-án 09:00 órától tartott 9. workshop témája „Ne bánts, én sem bántalak” volt. 

- 2020.05.20-án  09:00 órától tartott 11. workshop témája „Támogatott lakhatás” volt. 

Mindhárom foglalkozás témáihoz tartozó  munkafüzeteket korábban megküldtük a résztvevők számára. Az 
intézmény fejlesztő pedagógusa, Nagyházi Zoltán segített a résztvevőknek követni az előadás menetét a 
munkafüzetben. Így közösen meg tudtunk oldani a munkafüzetből feladatokat és  vidám hangulatban megbeszéltük 
a foglalkozások témáit a résztvevőkkel. Köszönjük  Nagyházi Zoltán fejlesztő pedagógus  segítő közreműködését. 
2020.05.15-én 16:00 órától családban élő résztvevők számára a Messengeren tartottuk a 10. workshopunkat, 
amelybe 2 új résztvevőt is sikerült bevonni. Ennek témája, a „Szabadidő, időbeosztás” volt. A fiatalok aktívan 
közreműködtek a téma megbeszélésében,  oldott hangulatú, kellemes foglakozás volt.  

A workshopokat Borosnyói Tiborné  és Séra Tiborné vezette, közreműködött  Pajger Sándor önérvényesítő. 

 

2020.  májusi  workshopok, Facebook-Messenger 

 

   

 

A  BAZ megyei  Önálló Életviteli Centrum  2020.  júniusi  workshopjai 

Az ÉFOÉSZ „Fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás” (IKT)  EFOP 1.1.5-
17-2017-00003 projekt keretében, a projekt  hosszabbítás alatt,  június hónapban az Önálló Életviteli Centrum  2  
db. workshopot tartott. Az ÖÉC április hónaptól kezdődően, a korlátozások feloldásáig, a workshopokat online 
formában tartja a koronavírus járvány elterjedésének megakadályozására bevezetett kijárási és 
intézménylátogatási korlátozások miatt. 
A résztvevők számára június hónapban, skype-on és a facebookon, a Messengeren kettő online workshopot 
tartottunk, melyek témája „Értelek és megértelek” volt.  A foglalkozások során a résztvevők aktívan bekapcsolódtak 
a téma megbeszélésébe. Kellemes hangulatú, vidám workshopokat tartottunk.  
Az online workshopok időpontjai: 

• 2020.06.10-én, 10:00 órától, 6 fő résztvevő- Facebook, Messenger, 

• 2020.06.18-án, 10:00 órától, 8 fő résztvevő- Skype, értekezlet. 
A pályázaton belül minden megyének, 2020. augusztus 31-ig kötelező 20 fő, új résztvevőt bevonni a képzésbe. BAZ 
megyei Önálló Életviteli Centrumunknak ebben az évben, az eddig megtartott, összesen 13 db. workshopján, 23 fő 
új résztvevőt sikerült bevonnia a foglalkozásokba. Köszönjük, valamennyi szülőnek és az intézmények 
közreműködőinek, Vágó Lászlónénak, Nagyházi Zoltánnak a segítő közreműködését, támogatását. 

A workshopokat Borosnyói Tiborné ÖÉC vezető  és Séra Tiborné mentor vezette, 
 közreműködött  Pajger Sándor önérvényesítő. 
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2020.   júniusi workshopok, Facebook-Messenger 

      

A BAZ megyei Önálló Életviteli Centrum 2020. július havi workshopjai, IKT képzések 

Az ÉFOÉSZ „Fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás” (IKT) 
EFOP 1.1.5-17-2017-00003 projekt keretében, a projekt  hosszabbítás alatt,  július hónapban az Önálló 
Életviteli Centrum  2  db. workshopot tartott. Az ÖÉC április hónaptól kezdődően, a korlátozások 
feloldásáig, a workshopokat online formában tartotta 

A résztvevők számára július hónapban, a facebookon, a Messengeren kettő online workshopot 
tartottunk. A foglalkozások során a résztvevők aktívan bekapcsolódtak a témák megbeszélésébe. 
Kellemes hangulatú, vidám workshopokat tartottunk. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Az online workshopok és IKT képzések időpontjai, témái: 
-14. workshop:   időpont: 2020.07.02.,     téma: Életvitel,              résztvevő:6 fő 
-15. workshop:   időpont: 2020.07.03.,     téma: Vészhelyzetek,    résztvevő: 8 fő 
- IKT általános képzés: 2020.07.14, 2020.07.15., 2020.07.16.        résztvevő: 10 fő 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
Az általános IKT képzéseket Sternádel Tamás informatikai szakember vezette, közreműködtek az ÖÉC 
munkatársai. A képzés nagyon hasznos volt, valamennyi résztvevő a három nap alatt, sokat tanult az 
okos eszközökről és az ÉFOÉSZ applikáció gyakorlatban történő alkalmazásáról. 

A workshopokat Borosnyói Tiborné és Séra Tiborné mentor vezette, 
közreműködött  Pajger Sándor önérvényesítő. 

 

2020. július havi workshopok--, Facebook-Messenger és  IKT képzések 

   

A  2020. augusztus havi workshopjai és IKT mobil applikációs képzések  

 
Az ÉFOÉSZ „Fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás” (IKT)  
EFOP 1.1.5-17-2017-00003 projekt keretében, a projekt  hosszabbítás alatt augusztus hónapban az 
Önálló Életviteli Centrum,  3 nap IKT mobil applikációs képzést és 1 db. workshopot tartott. 

 
A pályázat hosszabbítás alatt, ebben az évben kötelező 15 workshopon felül, +1. workshopot tartottunk, 
Miskolc Szolártsik tér 13. sz. alatt, A foglalkozás nagyon jó hangulatban, csodálatos környezetben, a 
szabadban került megtartásra, a Délborsodi- Integrált- Szociális Intézmény Miskolci Gondozóházában. A 
résztvevők aktívan bekapcsolódtak a számukra aktuális téma, az „Életvitel” megbeszélésébe. Kellemes 
hangulatú, vidám workshopot tartottunk. 
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Az IKT mobil applikációs képzések és a workshop időpontjai, témája: 
 
- +1. workshop:   időpont: 2020.08.17.            téma: Életvitel,                        résztvevő: 10 fő 
- IKT mobil applikációs képzések: 2020.08.12, 2020.08.13., 2020.08.14.        résztvevő:   9 fő 
 
Az IKT mobil applikációs képzéseket Sternádel Tamás informatikai szakember vezette, közreműködtek az 
ÖÉC munkatársai. A képzés nagyon hasznos volt, valamennyi résztvevő a három nap alatt, sokat tanult az 
ÉFOÉSZ applikáció gyakorlatban történő alkalmazásáról. 
Köszönjük Sternádel Tamás informatikai szakember, hozzáértő és segítőkész munkáját. 

A workshopot Séra Tiborné mentor és Borosnyói Tiborné vezette, közreműködött  Pajger Sándor 
önérvényesítő.. 

 

Workshop, IKT mobil applikációs képzés 

    

 

A BAZ megyei Önálló Életviteli Centrum 2020. szeptember havi programjai 

Az ÉFOÉSZ „Fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás” (IKT)  EFOP 
1.1.5-17-2017-00003 projekt keretében, a projekt  hosszabbítás alatt szeptember hónapban az Önálló 
Életviteli Centrum 1 db. workshopot, 1db. szülői klub foglalkozást, 1 db IKT záró foglalkozást, és 1 db. 
Önérvényesítő, kézműves foglalkozást tartott és egy mozi látogatást szerveztünk a Művészetek Házába. Az 
iskolalátogatási  korlátozás miatt, a programjainkat az iskolában működő irodánkban, illetve tantermekben   
nem tudtuk  megtartani. 

- Workshopjaink a Kisgergely Cukrászda külön helyiségében (Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 42) kerültek 
megrendezésre.  
-2020.09.23-án, a pályázat hosszabbítás alatt, ebben az évben kötelező 15 workshopon felüli +2. 
workshopunk témája az Életvitel volt, amely a járványügyi szabályok  megtartása mellett, kellemes,  vidám 
hangulatban telt el. Ugyancsak ebben a helyiségben tartottuk az Általános IKT és a Mobil applikációs képzés 
záró foglalkozását is. Az IKT képzés záró foglalkozásán, a szülők és a képzést tartó Sternádel Tamás is részt 
vettek. Az IKT képzések elvégzéséről szép, színes Tanúsítványokat kaptak a résztvevők, aminek nagyon 
örültek. A megfelelő távolság megtartása mellett, egy kis finom, vendéglátásban is részesültünk 
mindannyian. Emlékezetes, szép kis délutánt töltöttünk együtt. 
-2020.09.09-én délután tartottuk a szülői klub foglalkozást,  az ÖMÉFA ( Miskolc, Váltó u. 45.)  teraszán. Séra 
Tiborné mentor vezetésével az ÉFOÉSZ mobil applikációt gyakoroltuk a jelenlévő szülőkkel. Köszönjük a 
szülők aktivitását! 
-2020.09.24-én a Mc’Donald’s-ban (Miskolc, Soltész Nagy K.  u. 152.) tartottuk, Sternádel Sándorné 
gyógypedagógus vezetésével, az Önérvényesítő kézműves foglalkozást. Nagyon ügyesek voltak a résztvevők, 
és szép virágos képeket készítettünk. Munkánk befejezése után jól esett a Mc-os kis menü. 
-2020.09.28-án a Művészetek Házában a Dolittle című színes kalandfilmet néztük meg. A Doctor Dolittle c. 
meseregény története mindenkinek nagyon tetszett, jól szórakoztunk. 

A workshopokat Séra Tiborné mentor és Borosnyói Tiborné vezette, közreműködött Pajger Sándor 
önérvényesítő. Köszönjük Sternádel Sándorné gyógypedagógus odaadó munkáját és Farkas Istvánné 
önzetlen, segítő közreműködését, az ÖÉC feladatainak segítésében. 
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2020. szeptember - -workshopok, szülői klub, önérvényesítő foglalkozás, mozi látogatás 

 

   
 

A BAZ megyei Önálló Életviteli Centrum 2020. október havi programjai 

Az ÉFOÉSZ „Fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás” (IKT)  
EFOP 1.1.5-17-2017-00003 projekt keretében, a projekt  hosszabbítás alatt szeptember hónapban az 
Önálló Életviteli Centrum 2 db. online workshopot és 1 db. Önérvényesítő, kézműves foglalkozást tartott. 
Két alkalommal szerveztünk kirándulást.  

A jelenlegi iskolalátogatási korlátozás miatt, a programjainkat, nem tudjuk Miskolc, Szeles u. 57. szám 
alatti irodánkban, vagy az iskolában megtartani.  
Ebben a hónapban online tartottuk meg a workshopokat, egy tokaji és egy miskolci bentlakásos 
intézményben élők számára. Mindkét foglalkozáson a résztvevő fiatalok nagyon aktívak voltak, jó 
hangulatban bekapcsolódtak a témákba. 
- 2020.10.28-án, online, a Messengeren tartottuk meg, ebben az évben a 16. workshopot, az AZISZI Tokaji 
Otthona résztvevői számára. A workshop témája az „Értelek és megértelek” volt. 
- 2020.10.30-án a skype-on tartottuk meg az online workshopot, a Dél-Borsodi-Integrált- Szociális 
Intézmény- Görömbölyi Támogat-Lak otthona lakói részére. A foglalkozás témája az „Életvitel” volt.  
-2020.10.12-én Miskolcon a Szent István téren az 1956-os emlék kiállítást néztük meg és sétáltunk a téren 
és színes faleveleket gyűjtöttünk az önérvényesítő foglalkozáshoz. Azután a belvárosban levő, közeli 
parkba, az Antal József térre mentünk. Ahol egy kis csokor virágot is elhelyeztünk a megemlékezés 
táblájához. 
-2020.10.12-én Miskolc, Városház tér 2. sz. alatt tartottuk, Sternádel Sándorné gyógypedagógus 
vezetésével, az Önérvényesítő kézműves foglalkozást. Nagyon ügyesek voltak a résztvevők, és 
valamennyien, szép színes, falevelet festettek. 
-2020.10.22-ei kirándulásunk során az Avasi Arborétum sokszínű és különleges fái mellett sétálva, 
megcsodálhattuk az ősz, szikrázóan tarka színeit, a vakító sárga színektől az égő pirosig. Az Avasról lefelé 
a Kálvária domb felé vettük az utunkat. Megnéztük a romantikus neogót stílusúban épült, még ilyen 
felújításra szoruló állapotban is, nagyon szép Kálvária- kápolnát. Kellemesen töltöttük együtt ezt a szép 
őszi napot. 

A workshopokat Séra Tiborné mentor és Borosnyói Tiborné vezette, közreműködött Pajger Sándor 
önérvényesítő. Köszönjük Sternádel Sándorné gyógypedagógus odaadó munkáját és Farkas Istvánné 
önzetlen, segítő közreműködését, az ÖÉC feladatainak segítésében. 

 
2020. október -workshopok, önérvényesítő foglalkozás, kiállítás, avasi kirándulás  

   

Workshop- online-Messenger, Kirándulás – Avasi Arborétum  
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A BAZ megyei Önálló Életviteli Centrum 2020. november havi programjai 

Az ÉFOÉSZ „Fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú 
távszolgáltatás” (IKT)  EFOP 1.1.5-17-2017-00003 projekt keretében, a projekt  hosszabbítás 
alatt november hónapban az Önálló Életviteli Centrum 2 db. online workshopot és 1 db. 
Önérvényesítő, kézműves foglalkozást tartott. 

A jelenlegi iskolalátogatási korlátozás miatt, a programjainkat, nem tudjuk Miskolc, Szeles u. 57. 
szám alatti irodánkban, vagy az iskolában megtartani.  
Ebben a hónapban online tartottuk meg a workshopokat, családban élő fiataljaink számára. Mindkét 
foglalkozáson a résztvevő fiatalok nagyon aktívak voltak, jó hangulatban bekapcsolódtak a 
workshopok témáiba.  
- 2020.11.14-én, online, a Messengeren tartottuk meg, ebben az évben a 18 workshopot, A 
workshop témája a „Szabadidő, időbeosztás” volt. 
- 2020.11.24-én, online, a Messengeren tartottuk meg a workshopot. A foglalkozás témája a 
„Vészhelyzetek” volt.  
- 2020.11.10-én Miskolc, Ady Endre u. 14. sz. alatt tartottuk, Sternádel Sándorné gyógypedagógus 
vezetésével, az Önérvényesítő kézműves foglalkozást. A fiatalok nagy kedvvel vettek részt a 
Mikulás és Karácsony-váró, foglalkozáson és valamennyien nagyon ügyesen és szépen dolgoztak. 

A workshopokat Séra Tiborné mentor és Borosnyói Tiborné vezette, közreműködött Pajger Sándor 
önérvényesítő. Köszönjük Sternádel Sándorné gyógypedagógus odaadó munkáját, az ÖÉC 
feladatainak segítésében. 

 

2020. november -workshopok, önérvényesítő foglalkozás 

    

Workshop, online-Messenger, Önérvényesítő- kézműves foglalkozás   

 

A BAZ megyei Önálló Életviteli Centrum 2020. december havi programjai 

Az ÉFOÉSZ „Fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás” (IKT)  EFOP 
1.1.5-17-2017-00003 projekt keretében, a projekt fenntartási ideje alatt, december hónapban az Önálló 
Életviteli Centrum 1 db. online workshopot és 2 db. online Önérvényesítő, kézműves foglalkozást tartott. 

Ebben a hónapban online tartottunk meg 1 db. workshopot, és 2 db. Önérvényesítő kézműves 
foglalkozást, családban élő fiataljaink számára. Mind három foglalkozáson a résztvevő fiatalok nagyon 
ügyesek voltak, a jó hangulatú, kellemes élmények után, izgalommal várjuk, a meghitt Karácsonyi 
ünnepeket. 

 
-2020.12.12-én, online, a Messengeren tartottuk meg az elkövetkező workshopot, a workshop témája az 
„Értelek és megértelek” volt. 

 
-2020.12.14-én és 2020.12. 16-án Sternádel Sándorné gyógypedagógus vezetésével, online, a 
Messengeren tartottuk az Önérvényesítő kézműves foglalkozásokat. A fiatalok nagy kedvvel vettek részt a 
Karácsony-váró, foglalkozásokon. Nagyon ügyesen és szépen készítették el a papírhajtogatásos karácsonyi 
díszeket és szép dekoratív szalvéta hajtogatást is tanultunk. 
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-A koronavírus miatt elmaradt több ÖÉC-s szabadidős program, mozi és színház látogatások, az előző 
évben nagyon jól sikerült Mikulásvonatos családi kirándulás is. Az EFOP IKT pályázat workshopjain, IKT 
képzésein, egyéb rendezvényein, szabadidős programjain részt vevő önérvényesítőink, résztvevőink, 
segítőnk, 140 fő részére, nem romlandó ajándékokkal, mikuláscsomagokkal kedveskedtünk. 

 
Minden kedves tagjainknak, támogatóinknak Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk! 

A workshopot Séra Tiborné mentor és Borosnyói Tiborné vezette, közreműködött Pajger Sándor 
önérvényesítő. Köszönjük Sternádel Sándorné gyógypedagógus odaadó munkáját, az ÖÉC Önérvényesítő 
kézműves foglalkozások színvonalas megtartását. 
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