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    A 2015. május 21-i KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2015. május 21-n tartottuk meg beszámoló közgyűlésünket, melyen Egyesületünk 10 tagja vett részt. Ezen a napon 
megismételt közgyűlés már határozatképes volt és elfogadta a határkörébe tartozó beszámolókat, döntött a 2015. évi 
programról és költségvetésről. 
A  1/2015. számú  közgyűlési  határozattal  10  egyhangú  támogató  szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül, 
személyenként  külön-külön nyílt  szavazással megválasztotta a közgyűlés alábbi tisztségviselőit.  Levezető elnöknek:  
Olajos Árpád Györgyöt, jegyzőkönyv vezetőnek: Fődi Bélánét, hitelesítőknek: Krajcsovics Évát és Kalmár Istvánt. 
A  2/2015. számú közgyűlési határozattal 10 egyhangú támogató szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, nyílt 
szavazással egyetért a napirendi pontok csatolt meghívó szerinti sorrendben történő megtárgyalásával.
A 3/2015. számú közgyűlési határozattal 10 egyhangú támogató szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, nyílt  
szavazással  elfogadták  az  Integritás  Egyesület  2014.  évi  tevékenységi,  pénzügyi  beszámolóját  a  kiegészítő  és 
közhasznúsági mellékletekkel. 
A 4/2015. számú közgyűlési határozattal 10 egyhangú támogató szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, nyílt  
szavazással elfogadták az Egyesület 2015. évi programját és költségvetését.

* * * 
2015. évi P R O G R A M J A I N K 

Stratégiai célunk Egyesületünk közhasznúsági besorolásának megőrzése és biztosítása. 
Cél szerinti tevékenységeink támogatására szervezett projektjeink:
o Menta túra a Szeged és vidéke jeles napok népszokásaiban a mentális betegek rehabilitációjáért
o Pszichiátriai rehabilitáció civil fejlesztése
A projektek megvalósítását csak pályázati támogatásból tudjuk megszervezni.

A Nemzeti Együttműködési Alaphoz, működésünk és a Hanghalló csoport fejlesztésére beadott 2015. évi pályázataink 
támogatásban nem részesültek.. 
 
Folytatjuk szerződésen alapuló együttműködésünket partner szervezeteinkkel, igény és lehetőség szerint készek 
vagyunk együttműködésünket bővíteni.
Célunk, hogy a Kreatív és a Hanghalló csoportjaink hasznossága és ismertsége egyesületünkön kívül is terjedjen, 
mellyel a mentális problémával élők számára tudunk rehabilitációs segítséget, életviteli kapaszkodót nyújtani. 

Szolgáltatásaink helyszíne megközelíthető: A Csillag téren megálló 11, 20, 21, 16, 90, 90F autóbuszokkal, 9, 10, 19 
trolibuszokkal. Gyalog a Csillag tér felől a Budapest körúti ABC mellett a (Zöldfa) utcán keresztül (a kazánház után) a 
körtöltés felől a Családsegítő udvari bejáratán érhető el.

Új szolgáltatásunk a Hanghallók csoportos foglalkozása 
Időpont: minden páros héten csütörtök délután 14 órától 15,30 óráig
Helyszín:  Szeged, Sás utca 2. szám Családsegítő Központ épületében

Kreatív Koffer Műhely csoportos foglalkozása (alapszolgáltatás, melyre további szolgáltatásaink épülnek)
Időpont: minden szerdán délután 14 órától 17 óráig
Helyszín:  Szeged, Sás utca 2. szám Családsegítő Központ épületében

A foglalkozás keretében alapvetően kreatív kézműves tevékenységet végzünk.
A csoport tagjait érintő aktuális, közérdekű információkról, jogszabály változásokról tartunk tájékoztatókat.
Lehetőség van kötetlen beszélgetésre vagy személyes tanácsadásra. Egyéni igény alapján pszichiátriai, jogi, családse-
gítő, pénzügyi szakértő igénybevételét biztosítjuk.
Csoportjainknak fakultatív szabadidős programokat szervezünk, együttműködünk hasonló célokat követő csoportokkal.

A résztvevők számára az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat nyújtjuk
• Szövőszék használat
• Varrógép használat
• Internet használat
• Életviteli (pénzügyi, gazdálkodási, háztartás vezetési) tanácsadás
• Szakkönyvek 
• Igény esetén személyes beszélgetésre, konzultációra, tanácsadásra biztosítunk lehetőséget.

INTEGRITÁS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
 a páciensek és hozzátartozóik pszichiátriai rehabilitációs, érdekvédelmi, önsegítő szervezete 
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F E L H Í V Á S

menta túrára a Szeged és vidéke jeles napok népszokásaiban 
a mentális betegek rehabilitációjáért

Szervezők : Boldogné Árva Anna, Kalmár István, Olajos Árpád  

Résztvevők: 30 - 60 fő,  Szegedi pszichiátriai ellátásában résztvevők köréből jelentkezők szerint.

Időpont: 2015. szeptember 18. péntek egész nap
Helyszín: Újszentiván

J E L E N T K E Z É S : 30 / 495 – 0345 telefonszámon Olajos Árpádnál 2015. szeptember 15-ig          

Utazási feltételek
Az utazás menetrendszerű helyközi autóbusz járattal történik 
Az utazás költségeiről az Integritás Egyesület gondoskodik. 

Gyülekezés: szeptember 18. péntek 9 óra 15 perc, 
Gyülekezés helye: Szeged Mars tér Autóbusz állomás információs ablak előtt

Egyéni utazás: A csoportos utazásról lemaradók a következő járattal 10,30-kor utazhatnak Újszentivánra, 
ahol a községháza megállónál szálljanak le és a 30/495-0345 telefonon érdeklődjenek a csoporthoz 
csatlakozás érdekében.

A résztvevők saját maguk gondoskodjanak
• az időjárásnak megfelelő öltözetről, kényelmes cipőről, szükség szerint esernyőről vagy szél elleni 

kabátról
• a szükséges gyógyszerekről és azok előírás szerinti bevételéről,
• hogy a személyi igazolvány és a TAJ kártya náluk legyen,
• írószer a vetélkedőhöz, a tesztlap kitöltéséhez
• igény szerint saját uzsonnáról és 0,5 - 1 liter személyes ivóvíz szükségletről.
• fakultatív alapon fényképezőgépről az élmények megörökítéséhez

Program
09,15 Gyülekezés Szeged Mars tér Autóbusz állomás információs ablak előtt
09.30 – 10,00  Utazás Újszentivánra Leszállás Újszentiván községháza megállóban
10,00 – 11,30 Gyalogos ismerkedés Újszentiván nevezetességeivel 
11,30 – 12,30 Játékos vetélkedő, közösségépítés a jeles napok népszokásairól, mondókákról, hihedelmeiről.
12,30 – 13,00 Felkészülés ebédre
13,00 – 14,00 Közös ebédelés, melyről a pályázati támogatásból az Egyesület gondoskodik

Ebéd utáni kávé saját költségen rendelhető
14,00 – 15,00 Kötetlen beszélgetés, a jeles napok ételeiről, főzési szokásairól
15,00 – 15,38 Program befejezése, értékelése, közvélemény kutatás
15,38 – 16,05 Utazás Újszentiváni községháza előtti autóbusz megállóból Szegedre. Ennek során 

le lehet szállni a Sportcsarnoknál, Szentgyörgyi Albert utcánál és a Cipőgyárnál

Projektünket a Szeged Megyei Város Fogyatékosügyi Kerete támogatásával valósítjuk meg.

A programról további felvilágosítás kérhető a 30 / 495 – 0345 telefonszámon Olajos Árpádtól

Szeged, 2015. augusztus hó
Olajos Árpád

a szervezők nevében

A Hírlevelet szerkesztette: Olajos Árpád  elnök
Telefon: (30)  495 – 0345,   Email cím: integritaskhe@gmail.com 
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