
A fogyatékkal élő emberek

társadalmi hasznosságának erősítésére,

foglalkoztatási lehetőségeinek bővítésére,

elfogadásuk integrálására

(a program a 2013-ban módosított változata)

A programot készítette:

ÉTA ORSZÁGOS SZÖVETSÉG



I.
Az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos

Szövetsége (rövidítve: ÉTA Országos Szövetség) bemutatása

Az ÉTA Országos Szövetség a döntően értelmi fogyatékkal élő embereket gondozó társadalmi
szervezetek és alapítványok által alapított, szakmai jellegű érdekvédelmi szövetség.

Alapítás éve: 1997.

Tagszervezeteinek száma a jelenlegi program megfogalmazásának időpontjában: 71

A Szövetség és tagjai folyamatos gondozási körébe vont gondozottak száma a program 
megfogalmazásának időpontjában: 7 500 fő

A szövetségi feladatok elsődleges célja, a kor elméleti tudás anyagának a gyakorlat területeire 
történő adaptálása oly módon, hogy annak segítő jellege a tagszervezetnél a hétköznapokban 
is érzékelhetően hasznosuljon.
A Szövetség közgyűlése, mint legfőbb irányító testület határozatait az elnökség operatív 
döntései konvertálják a gyakorlat területeire.
A tisztségviselők díjazásban és költségtérítésben nem részesülnek, munkájuk társadalmi 
önkéntes feladatként teljesítik.
A Szövetség székhelyét és székhelyének fenntartását adományforrások biztosítják.
A szövetség létszáma: 5 fő magasan kvalifikált menedzser típusú szakember, akik az irodai 
adminisztrációt és leírói feladatokat is teljesítenek.
Az egyes programok végrehajtásában – szükség esetén – külső szakemberek is részt vesznek.

II.

Az ÉTA Országos Szövetség tagszervezeteinek bemutatása

Az ÉTA Országos Szövetség tagszervezetei lakóotthonokat, munkaterápiás foglalkoztatókat, 
oktató-, képző iskolarendszerű intézményeket működtetnek és sportterápiás (úszás, lovaglás, 
stb.) foglalkoztatásokat szolgáltatnak.
A szóban forgó intézmények az ország minden kistérségi régiójában megtalálhatók. Létük és 
működésük értékét növeli az a tény, hogy szolgáltatásaikkal közvetve és folyamatosan segítik 
a gondozottak családjait is, biztosítva életminőségük és köznapi életvitelük terheinek 
enyhítését. A mintegy 7500 sérült ember közvetlen segítése, gondozása összességében 25-30 
ezer ember életének jelent kiszámítható és tervezhető segítséget.

III.
A program alapja

Az ÉTA Országos Szövetség számos tagszervezete végez – kizárólagosan vagy kapcsolódó 
feladatként – olyan munkaterápiás jellegű önálló termék előállítást, ahol a jogi környezet un. 
Védett munkahely és az ott elkészült produktumok piacképesnek minősíthetők.



Az előállított termékek: fonott áruk, textíliák (ágyneműk, terítők, szőnyegek, díszpárnák stb.),
kerámiák, bőrből készült tárgyak, textilnyomatok, merített papírtermékek, fából készült 
tárgyak és játékok, dísznövény és virágkötészet, csomagoló anyagok, díszgyertyák… stb.
A termék előállítások gyakorlatának negatív jellemzője, hogy nincs propagandája, nincs 
közismertsége, nincs bemutatási és forgalmazási szervezeti háttere. A termékek döntő 
többsége raktárra termelődik, ami a sérült emberek, azaz a termék előállítóinak joggal alakítja 
ki a felesleges érzését. 
A program legfőbb célja e feleslegességi érzet alaptalanságának bebizonyítása.

IV.
A program célja

A program célja olyan akcióterv végrehajtása, melynek keretében

 széles körű társadalmi ismeretséget kapjanak a sérült emberek munkái
 értékesítési lehetőségek megteremtésével bizonyosuljon a termékek 

piacképessége
 bővüljön a sérült emberek foglakoztatási lehetősége
 váljék folyamatossá a sérült emberek által készített termékek értékesíthetősége 

és ez által munkájuk értelme

V.
A program leírása

Az ÉTA Országos Szövetség mindazon tagszervezetétől, ahol munkaterápiás jellegű 
termék előállítás valósul meg, bekért és deponált termékekből központi raktár bázis 
megteremtésével kell biztosítani a meggyőző mennyiségű készletet.
A készletek és az installációs anyagok rendelkezésre anyagok rendelkezésre állását 
követően indítható a program VÁNDORKIÁLLÍTÁS programrésze.
A VÁNDORKIÁLLÍTÁS-t városok és nagyobb települések iskoláiban kell bemutatni, 
a polgármester védnökségi pozícióvállalási feltételével.
Egy-egy kiállítás időtartalma: 2-4 hét
Egy-egy VÁNDORKIÁLLÍTÁS megnyitását megelőzően 10-12 nappal a helyi TV-n 
és a helyi sajtóban kell tájékoztatást adni a kiállításról.
A település minden más iskolájának igazgatóját informálni kell a kiállítás 
megnyitásának és megtekinthetőségének időtartalmairól, javasolva, hogy tanári 
értekezleteken ajánlja kollégáinak a diákokkal való csoportos megtekintést.
A hirdetési kommunikáció legfontosabb célcsoportja a település fiataljai és fiatal 
felnőttjei. Egy-egy kiállítás teljes időtartalmára vendégkönyvet kell rendszeresíteni.

VI.
A program időtartalma és ütemterve

A program időtartalma: folyamatos
Ütemterve:

2002. évben
Első vándorkiállítás: 2002. december hó, Budapest

2003. évben



Második vándorkiállítás: 2003. első negyedév, Székesfehérvár
Harmadik vándorkiállítás: 2003. II. n.év, Eger
Negyedik vándorkiállítás: 2003. II. n.év, Pilisvörösvár
Ötödik vándorkiállítás: 2003. III. n.év, Debrecen
Hatodik vándorkiállítás: 2003. III. n.év, Csorna
Hetedik vándorkiállítás: 2003. III. n.év, Piliscsaba
Nyolcadik vándorkiállítás: 2003. III. n.év, Kapolcsi Művészetek Völgye
Kilencedik vándorkiállítás: 2003. IV. n.év, Piliscsaba

2004. évben
Tízedik vándorkiállítás: 2004. II. n.év, Szolnok
Tizenegyedik vándorkiállítás: 2004. II. n.év, Gödöllő
Tizenkettedik vándorkiállítás: 2004. III. n.év, Budapest
Tizenharmadik vándorkiállítás: 2004. III. n.év, Szeged
Tizennegyedik vándorkiállítás: 2004. IV. n.év, Budapest

Az első tapasztalati összegzés határideje: 2004. március hó

2005. évben
Tizenötödik vándorkiállítás: 2005. I. negyedév, Budapest (United Way Alapítvány)
Tizenhatodik vándorkiállítás: 2005. II negyedév, Budapest (Westend City Center)
Tizenhetedik vándorkiállítás: 2005. IV. negyedév, Budapest (EÜ Minisztérium)
Tizennyolcadik vándorkiállítás: 2005. IV. negyedév, Halásztelek

2006. évben
Tizenkilencedik vándorkiállítás: 2006. I. negyedév, Hódmezővásárhely
Huszadik vándorkiállítás: 2006. III. negyedév, Budapest (Hősök tere)
Huszonegyedik vándorkiállítás: 2006. IV. negyedév, Budapest (SZM Minisztérium)

A második tapasztalati összegzés határideje: 2007. június hó

2007. évben
Huszonkettedik vándorkiállítás: 2007. I. negyedév, Budapest, Képviselő Irodaház
Huszonharmadik vándorkiállítás: 2007. III. negyedév, Gödöllő, Városháza
Huszonnegyedik vándorkiállítás: 2007. III. negyedév, Pécs, Művelődési Központ

2008. évben
Huszonötödik vándorkiállítás: 2008. I. negyedév, Klauzál Gábor Műv. Központ, 
Budafok
Huszonhatodik vándorkiállítás: 2008. IV. negyedév, Klebelsberg Kultúrkúria (Családi 
Nap)

2009. évben
Huszonhetedik vándorkiállítás: 2009. május-június Banco Popolare Hungary Fogarasi 
úti fiók
Huszonnyolcadik vándorkiállítás: 2009. III. név Westend Bevásárló Központ 
tetőterasza,
Huszonkilencedik vándorkiállítás: 2009. december Westend Bevásárló Központ 
tetőterasz, karácsonyi vásár



2010. évben
Harmincadik vándorkiállítás: 2010. november hó Göd Művelődési Ház
Harmincegyedik vándorkiállítás: 2010. december hó Pécs Tudásközpont

2011. évben
Harminckettedik kiállítás: 2011. január hó Európa Parlament Brüsszel.
Harmincharmadik kiállítás: 2011. szeptember, Piliscsaba, Uradalmi Ház
Harmincnegyedik kiállítás: 2011. október hó, Belváros-Lipótváros Önkormányzata, 

2012. évben
Harmincötödik kiállítás: 2012. március, Szombathely, Polgármesteri Hivatal
Harminchatodik kiállítás: 2012. november, Göd, József Attila Művelődési Ház

2013. évben
Harminchetedik kiállítás: 2012. február, Eger, Polgármesteri Hivatal
Harmincnyolcadik kiállítás: 2013. március, Tata, Művelődési Központ
Harminckilencedik kiállítás: 2013. augusztus hó, Szajk, Fogd a kezem Alapítvány
Negyvenedik kiállítás: 2013. szeptember hó, Mezőberény, Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimn.

            Negyvenegyedik kiállítás: 2013. október hó, Szeghalom Péter András Gimn. és 
            Szigeti Endre Szakképző Iskola

 
2014. évben
Negyvenkettedik kiállítás: 2014.november hó Mezőkovácsháza, Hunyadi János 
Gimnázium
Negyvenharmadik kiállítás: 2014. november-december Gyula, Erkel Ferenc 
Gimnázium
Negyvennegyedik kiállítás: 2014. december Szabadszállás, Strázsa tanya.

2015. évben
Negyvenötödik kiállítás: 2015.  május-június  Karácsonyi János Katolikus Gimnázium
Gyula
Negyvenhatodik kiállítás: 2015. május Péter András Gimnázium Szeghalom
Negyvenhetedik kiállítás: 2015. november Petőfi Sándor Evangélikus Gimn. 
Mezőberény
Negyvennyolcadik kiállítás:2015. december Strázsa tanya, Szabadszállás

2016.évben
Negyvenkilencedik kiállítás: 2016. április Hunyadi János Gimn. Szakképző 
Mezőkovácsháza
Ötvenedik kiállítás: 2016. december Pápay Ágoston Általános Iskola Martonvásár

           Ötvenegyedik kiállítás: 2016. december Péter A. Gimn. és Szigeti E. Szakk. Szeghalom
Ötvenkettedik kiállítás: 2016. december Strázsa tanya,  Szabadszállás



VII.
A program hatása

A vándorkiállítások sorozata, a valóságban segít megteremteni mindazt, ami a politikai
jellegű programnyilatkozatokból ismert és az integrációs célra a sérült emberek 
elismertségére, mentális befogadások természetességére vonatkozik. Erősíti a sérült 
emberek társadalmi hasznosság tudatát, értelmet ad munkájuknak és magyarázatot 
fáradozásainak.
Folyamatosan kínálja a lehetőséget az esélyegyenlőségi célok példázataként.
Jó irányba befolyásolja a fiatalok életérték szemléletét és gondolkodását.

VIII.
A program hosszú távú folytathatósága

A jelenlegi program modell értékű, időtartama, folyamatos. 

IX.
A program támogatása

Az ÉTA Országos Szövetség várja olyan pályázati lehetőségek meghirdetését, vagy 
szponzorok jelentkezését, amelyek a kiállítások financiális feltételeit segítik, vagy 
biztosítják.


