11. OLDAL
Segíthetünk? – Segíthetünk!
Szinte biztos, hogy nincs olyan ember, akinek környezetében ne lenne
mozgásszervi fogyatékkal, mozgásszervi megbetegedéssel élő családtag, barát, ismerős. Sokan tanácstalanul állnak, nem tudják hova, kihez
fordulhatnának segítségért, milyen
támogatásokat vehetnek igényben a
mozgássérült emberek.
A Mozgáskorlátozottak HajdúBihar Megyei Egyesülete, mint neve
is mutatja, a mozgásszervi betegek,
mozgásszervi fogyatékosok érdekeit
hivatott képviselni, szolgálni. A
mozgássérültek igényei, szükségletei
speciálisak, mondhatni személyre
szabottak. Egyesületünk ezt szem
előtt tartva igyekszik tagjainak személyre szóló, egyéni szükségleteket
figyelembe véve segítséget nyújtani.
Feladatát, tevékenységét ennek megfelelően határozta meg. Csoportvezetői hálózat biztosítja a tagokkal való
kapcsolattartást, H-B Megye teljes
lefedettségével. A településeken,
ügyfélszolgálati fogadóórákon találkozhatnak személyesen a csoportvezetőkkel. Ahol nincs kijelölt fogadóóra, ott telefonhívásra az otthonukban keressük fel tagjainkat, ügyfele-
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inket. Egyesületünk fontos célkitűzései közé tartozik, hogy szolgáltatásai
minden mozgássérült számára elérhető legyen. Igyekszünk a helyi önkormányzatokkal, intézményekkel
együtt működni, jó kapcsolatot tartani. A tagjaink számára igyekszünk
minél több közösségi, szabadidős,
kulturális programot szervezni, továbbá érdekképviseleti tevékenységünket erősíteni.
Külön tevékenységi körünkbe tartoznak azok a feladatok, melyeket
jogszabályi kötelezés, ill. felhatalmazás alapján végzünk.
Egyik ilyen legnagyobb feladatunk a
súlyosan mozgáskorlátozott személyek részére a Lakás Akadálymentesítési Támogatás juttatásával kapcsolatos, melyet 12/2001.(I.31.)
Kormány Rendelet 2. fejezet 10§ (1)
(2) (3) bekezdése alapján végezzük a
MEOSZ szakmai irányításával, a
MEOSZ Szabályzata és ellenőrzése
szerint. Ez a fajta vissza nem térítendő anyagi támogatás azt a célt szolgálja, hogy a mozgásában korlátozott
személy a lakását akadálymentesen,
életvitelét megkönnyítve tudja használni. A támogatás adminisztratív
részét végzi az Egyesület.

Szintén Kormány Rendelet által
meghatározott feladat a súlyosan
mozgássérültek közlekedését segítő
különböző támogatások igényléséhez szükséges tanácsadás, felvilágosítás.
Szolgáltatásaink közé tartozik még
pl. a „Telefonnal a rászorultakért”
Alapítványtól igényelhető támogatási
kérelmek elindítása. Debrecenben, az
Egyesület Központi Irodájában jogi
tanácsadást is biztosítunk tagjaink
számára. Egyesületünk munkája
összetett és sokrétű. Tevékenységünket a lehetőségeken belül az igényekhez kell igazítani. Bele kell,
hogy férjen a tájékoztatástól kezdve
az érdekképviseleten keresztül a
közösségi, kulturális programokon át
nagyon sok minden. Munkánkat e
szellemben igyekszünk folytatni.
Kik válhatnak Egyesületünk tagjává?
Azok, akik rendelkeznek a súlyos
mozgássérültségüket igazoló, megfelelő orvosi szakvéleménnyel.
Keressék bizalommal az Egyesület
csoportvezetőit. Fogadóórák idejéről,
elérhetőségről a helyi polgármesteri
hivataloknál érdeklődhetnek.
Fejes Antalné
Egyesület rehabilitációs munkatársa,
csoportvezető

VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

A VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT

2007. NOVEMBER 29-ÉN 17.00 ÓRÁRA
A VÁROSI KÖNYVTÁRBA

JÁRAI ZSIGMOND:
A PÉNZ BESZÉL
CÍMŰ KÖNYVÉNEK BEMUTATÓJÁRA

KÖSZÖNTŐT MOND:
BARABÁS FERENC POLGÁRMESTER

2007. december 14. 18.00 óra
Városi Sportcsarnok

TAMÁSI ÁRON: RENDES FELTÁMADÁS
című táncjátéka
a Nagyváradi Táncegyüttes előadásában.
Belépőjegy: 800 Ft
Diák, nyugdíjas jegy:500 Ft
Jegyek elővételben kaphatók a
Művelődési Házban és
Könyvtárban.

MEGBOCSÁTÁS HETE
2007. december 3-7. a Városi Könyvtár
Ha elfelejtette visszavinni a kikölcsönzött könyveit, akkor
most büntetés megfizetése nélkül megteheti!

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

