
-  1  -
                  

Borongós napok tűnjetek tova

Okkal szomorú ne legyél soha

Lépteid kísérje töretlen szerencse

Derűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre

Oszoljanak el az óévnek sötét árnyai

Gúzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai

Új évet hozzon a nesztelen iramló idő

Jöjjön már a rég várt, csodálatos jövő

Évek ha múltok, ha elszálltok napok

Vidámságot, örömet számolatlan adjatok

Elfusson most az óévnek malaca

Többé ne legyen senkinek panasza

Kerüljön betegség, bánat messzire

Írmagjuk is vesszen mind a semmibe

Vágyaid sorra valóra váljanak

Álnok szavak többé ne bántsanak

Növekedjen az igaz barátok tábora

Okosan élj, ne legyél ostoba

Kívánom neked, legyen 365 szép ünneped!

Egyesületünk működésének 11. évébe lépett.  Az eltelt  idő alatt  számos eredményt  értünk el.  A 
megváltozott  gazdasági,  társadalmi  körülmények,  az  új  civil  törvény,  keményebb  feltételeket 
támasztanak Egyesületünk elé. Ennek megfelelni csak úgy tudunk, ha tagságunk nagyobb számban 
vesz  részt  céljaink  kitűzésében  és  azok  megvalósításában.  A  hozzátartozóktól  kapott  eddigi 
támogatás  nem elegendő ahhoz. hogy a betegek számához igazodva nagyobb részt  vállaljunk a 
pszichiátriai rehabilitációból. A pszichiátriai betegség gyógyulása – eltérően más betegségektől - 
nem csak a gyógyszeren múlik, mely csak mankó az emberi lélek talpra állásához. Ehhez a segítő 
kezet  elsősorban  a  család,  és  a  közösség  összetartó  ereje  adja,  melyhez  elfogadó,  szolidáris 
társadalmi viszonyok szükségesek. Egyesületünk lehetőségei ezek segítésében, fejlesztésében van a 
páciensek,  hozzátartozóik,  egészségügyi  dolgozók  és  külső  támogatók,  önkéntesek  hathatós 
segítségével, mely gyümölcsöző együttműködést szívből kívánok mindenkinek az Új Esztendőben.

Olajos Árpád elnök

Integritás Közhasznú Egyesület

INTEGRITÁS Közhasznú Egyesület
 a páciensek és hozzátartozóik pszichiátriai rehabilitációs önsegítő szervezete    

VI. évfolyam         << H Í R L E V É L>>            2012. év január hó      
Szeged,  6724                                                     Telefon:(62) 490-590/460 mell. 
Leányszállás köz 2/A. szám          Honlap:www.integritasegyesulet.neobase.hu  
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Tagdíjbefizetés

2011. évi Közgyűlésünk módosította a 2002. év óta változatlan összegű tagdíjak összegét. Eddig 
csak 17 fő fizette be esedékes tagdíját. Kérem, hogy a 2011. évben megküldött csekken akik még 
nem fizették  meg  tagdíjukat,  azok  mielőbb  fizessék  be  (nyugdíjasok,  munkanélküliek  1200 Ft, 
aktív, munkaviszonyban álló dolgozók 2200 Ft személyenként). 

Ön  a  tagdíjával  hozzájárul  egyesületünk  működéséhez,  ezen  keresztül  pedig  támogatások  és 
pályázatok révén a tagdíj húszszorosát (több százezer forintot) tudunk a pszichiátriai rehabilitáció 
támogatására felhasználni.

Helyi pályázataink eredménye

Szeged  Megyei  Jogú  Város  szociális  keretéből  a  „Tenni  akarok  magamért  és  a  közösségért” 
projektünkre 100.000 Ft  valamint  a  fogyatékos  ügyi  keretéből  „Közösségi  segítés  és  az  egyéni 
szükségletek összehangolása” projektünkre160.000 Ft pályázati támogatást kaptunk. Mivel a kapott 
összegek nem fedezték  a  tervezett  költségeket  programjainkat  nagymértékű  szervező  munkával 
sikerült megvalósítani.
A fogyatékosügyi keretből a következőket valósítottuk meg: 
A közösségi segítés és a személyiségi jogok találkozása című konferenciát szerveztünk 46 eFt-ból
Kert terápiából és terápia a kertből természetesen 
Programunk keretében 62 eFt értékben kerti szerszámokat és magokat vásároltunk, mely a terápiás 
célokon túl  a természetbarát környezetkímélő gazdálkodás terjesztését is segíti.
Hozzátartozói tapasztalatcsere csoportfoglalkozás
Erre 18 eFt-ot fordítottunk, postaköltségre, szaksajtó előfizetésre és ismeretterjesztő könyvtárunk 
bővítésére. Kéthetente foglalkozásokat tartottunk a Tabán Családsegítő Központ helyiségében.
Közösségi rehabilitáció fejlesztése az egyének mentális fejlődéséért 
34  eFt  értékben  anyagokat  vásároltunk  a  rehabilitációs  foglalkozások  fejlesztéséhez,  mellyel  a 
székhelyünkön kívül megvalósuló rehabilitáció fejlesztéséhez is hozzájárultunk.

A szociális keretből megvalósítottuk a következőket:
Terápiás célú kulturális kirándulás
A  kis  összegű  pályázati  támogatás  miatt  önköltséges  kirándulást  hirdettünk  meg,  2  eFt 
postaköltséggel,  mely  érdeklődés  hiányában elmaradt.  Helyette  2  db közösségépítő  rendezvényt 
szerveztünk, melyeken az önköltséges jelentkezés ellenére együttesen több mint 30 fő vett részt.
A társadalmi tolerancia, esélyegyenlőség szolgálatában
Jelentős  mértékben  összefogásból,  és  7  eFt  pályázati  támogatásból  készítettük  el  azt  a  mobil 
bemutatkozó asztalt, mely segítségével városi rendezvényeken a páciensek az adomány gyűjtés és a 
kézműves termékek hasznosítása mellett  a pszichiátriai  rehabilitáció nélkülözhetetlen feltételét  a 
társadalmi toleranciát is hirdetjük.
Mozgásterápiával testi – lelki egészségemért
32 eFt értékű sporteszköz beszerzésével a mozgásterápia lehetőségeit fejlesztettük székhelyünkön a 
páciensek lelki egészségének helyreállítása érdekében.
Kreatív kezek koffer műhelye
A páciensek kreativitásának, önszerveződésének hasznosítására létrejött mobil kézműves műhely 
alapanyag és eszköz ellátására 59 eFt-ot fordítottunk. Kedvezményes árú varrógép beszerzéssel a 
csoportban  résztvevők  számára  differenciált  motivációt,  szakmai  fejlődést,  magasabb  minőségű 
kézműves termékek előállítását és új varrógép használat szolgáltatást biztosítunk. 

Működési pályázatunk elbírálása

Egyesületünk működésére kért pályázatunk támogatását a Wekerle Alapítvány 2011. évben is 
elutasította. Az ezzel kapcsolatban beadott kifogásunkat sem fogadták el.

Működési támogatás hiányában kevesebb pénzünk jutott a rehabilitációs céljaink támogatására.
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SZJA 1 % felajánlások

Ezúton is megköszönjük az ismeretlen adományozók segítségét.
2011. évben ilyen  címen  71.033 Ft átutalása  történt,  melynek jogszabály szerinti  30 %-a azaz 
21.310  Ft  fordítható  működésre.  49.723  forintot  programokra  a  helyi  pályázati  támogatás 
kiegészítésére, céljaink szerinti tevékenységre tudunk felhasználni.

Egyesületünk  megfelel  a  2012.  évtől  hatályos  új  civil  törvényben  foglalt  közhasznúsági 
feltételeknek. Készen állunk az SZJA 1 % felajánlások fogadására és a pszichiátriai rehabilitáció 
céljaira történő felhasználásra. 

Kérünk minden egyesületi  tagot,  hozzátartozót,  egyesületünkkel  szimpatizálót,  hogy Hírlevelünk 
utolsó  oldalán  levő  2  db  tájékoztatót  vágja  le  és  juttassa  el  azon  saját  ismerőseinek,  akik 
feltételezhetően SZJA köteles jövedelemmel rendelkeznek. Hátoldalán a töltöttkáposzta receptel

Statisztikai adatok szerint sokan nem élnek azzal a lehetőséggel, hogy adójuk 1 %-t támogatásra 
ajánlják fel. Kik jöhetnek számításba, akit Ön is megkérhet? 
Fodrász, bolti pénztáros, hentes, cipész, gyógyszerész, asszisztens, körzeti orvos, nem utolsó sorban 
családtag, rokon, jó ismerős, akik felsorolása szinte végtelen, mindazok akiknél Ön elkölti a pénzét, 
igénybe veszi szolgáltatásaikat, és ezzel segített rajtuk. Most Ön kérjen egy pici szívességet, mely a 
megkérteknek egy fillérjükbe sem kerül, de az Önök és betegtársaik számára sokat jelent, mert az 
Integritás Egyesület Önökért tud tevékenykedni 2012. évben is.

Kérjük, hogy támogatóink a személyi jövedelemadó bevallása során a Rendelkező Nyilatkozat 
nyomtatványon a kedvezményezett adószáma rovatba az Integritás Közhasznú Egyesület 

18469752-1-06
adószámát írják be

Kreatív Kézműves Klubunk és a Hozzátartozók Klubja folytatja tevékenységét

Egyesületünk 2012. évben is folytatja csoportos foglalkozásait a mentális problémával, pszichiátriai 
betegséggel élők és hozzátartozóik részére, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Az ingyenes foglalkozásra jelentkezés a helyszínen. Jöjjön el és tapasztalja meg személyesen. 
A foglalkozásokat minden héten szerdán délután 14 – 17 óra között tartjuk a Tabán Családsegítő 
Közösségi Ház  ÚJ HELYSZÍNÉN  Szeged, Sás utca 2.

A helyszín megközelíthető a Csillag téren megálló 10, 11, 20, 21, 16, 90, 90F autóbuszokkal és a
9,  19 trolibuszokkal.  A Csillag tértől  a Budapest körúton jobbra levő SPAR üzlet  melletti  első 
(Zöldfa) utcán keresztül a (kazánház mögötti) Sás utca 2. szám alatt. 

A klubfoglalkozások célja:
• A részvevők összetartásának erősítése, egymás lelki támogatása. A mindennapok derűsebbé 

tételéhez lelki terheink könnyítéséhez kapjunk segítséget. 
• Kézi munkával textilből apró dísz vagy használati tárgyakat, kézimunkákat készítsünk, melyhez 

szükséges eszközöket az Integritás Egyesület biztosítja.  
• A foglalkozásokat összevonjuk, így a felmerülő kérdés megbeszélése minden héten lehetséges. 

Igény  szerint  személyes  konzultációt  kívánunk  biztosítani  szakember  bevonásával  az  egyéni, 
családi problémák megbeszélésére. Bármely más témában is kérhetnek tanácsot, konzultációt.

A Kézműves foglalkozásokhoz beszerzett varrógép lehetőségest nyújt a gépi varrás megtanulására 
vagy gépi varrást igénylő kisebb otthoni ruha igazítások saját kezű elvégzésére is.
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Hozzátartozói Klub Budapesten

A Lélekben Otthon Alapítvány Havonta egy alkalommal szombati napokon pszichiátriai betegek 
hozzátartozói  részére  díjmentes  felvilágosító  tájékoztatókat  tart.  Az  50  perces  előadások  végén 
lehetőség van arra, hogy a témához tartozó kérdéseket a hozzátartozók feltegyék.
Azok az érdeklődő hozzátartozók, akik szeretnék ismereteiket gyarapítani családtagjuk helyzetének 
segítése érdekében jelentkezhetnek. 
Az előadások helyszíne: 
Budapest, XIII. ker., Visegrádi utca 17. III. em./3., kapucsengő: Lélekben Otthon Alapítvány 

Jelentkezés: info@lelekbenotthon.hu honlapon vagy Olajos Árpádnál (30) 495-0345.
A jelentkezők az időpontokról Emailben kapnak tájékoztatást.
Internettel nem rendelkezők Olajos Árpádtól érdeklődhetnek (30) 495-0345.
Az utazás egyéni költség viseléssel történik. Igény esetén csoportos utazást szervezünk. 

Az előadások témái a következők

2011. november december hónapokban megtartott előadások
1. A betegség lefolyása, tünetei, a tünetek és a gyógyszerek kapcsolata. Korai figyelmeztető 

jelek felismerése ( mikor várható relapszus), relapszus megelőzés lehetőségei. Előadó: Dr. 
Rigó Péter

2. Betegségbelátás hiányának problémája, hogyan kommunikáljanak, hogyan érjék el a 
gyógyszeres és nem gyógyszeres kezeléssel való együttműködést a beteg hozzátartozónál. 
Előadó: Dr. Pilling János

2012. január 14-n 15 órakor kezdődő előadás
3. Kapcsolat  a  családdal,  szülők,  testvérek,  felelősség,  felelőtlenség.  A  gyógyszerszedés 

határai.  Érdemes-e vizsgálni a felelősség kérdéseit?  Általában mik a hozzátartozó-  beteg 
közötti  kommunikáció stresszt NEM fokozó lehetőségei,  akadályai,  gyakorlati  példákkal. 
Szkizofrénia és szégyen. Mit kezdjünk a megbélyegzettséggel? Előadó: Dr. Harangozó Judit

2012. évi későbbi előadások

4. Jogi kérdések: sürgősségi beszállítás vs. önkéntes kezelés, milyen jogai vannak a betegnek a 
kórházban (látogatás, stb.), gondnokság alá helyezés kérdése stb. Előadó: Dr. Várady Enikő

5. Betegség és a klinikum. Mit várhatunk az orvosoktól? Mit várhatunk a gondozóktól. Mit 
várhatunk a szociális gondozói hálózattól? Előadó: Dr. Kassai Farkas Ákos

6. Munka. Milyen munkahelyet válasszunk, milyen munkahelyet ne válasszunk? A betegség 
milyen stádiumában lehet dolgozni és milyen stádiumában nem?

7. Lakás. Együtt, vagy külön? Milyen lakáslehetőségek vannak, lehetnek?
8. Barátok, kapcsolatok, szexualitás.
9. Szkizofrénia és öngyilkosság.

10. A szkizofréniával küzdő hozzátartozók klubjának értékelése.

Egyesületünknél megtalálható szakkönyvek hozzátartozók részére

Ezekből hasznos tanácsok kaphatók a pszichiátriai betegekkel együttélés mindennapi kérdéseire.
Rebecca Woolis: Hozzátartozók könyve
Xavier Amador: Nem vagyok beteg, nincs szükségem segítségre
Az idősgondozás kézikönyve
Nyíri Zoltán – Hackl Krisztián: Személyiségkalauz
Beszámoló az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának tevékenységéről

mailto:info@lelekbenotthon.hu
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Hogyan köszöntöttük a Karácsonyt

Szegeden  II. Kórházból a Pulz utcába átköltöző Pszichiátriai Osztály is megőrizte hagyományait. 
Dolgozói  és  páciensei  családias  légkörű  hangulatos  ünnepség  keretében  közösen  emlékeztek 
Karácsonyra a szeretet ünnepére és az új esztendő közelgő beköszönésére.

Egyesületünk  Kreatív  Kézimunka  csoportja  és  a  Napfény  Klub  tagjai  közös  összejövetellel 
ünnepelték  Karácsonyt  és  az  év  sikeres  befejezését,  ahol  az  ünnepi  menü  töltött  káposzta  és 
szilvalekváros mákos bejgli volt. (a töltött káposzta receptjét Hírlevelünkben adjuk közre) 

Szegeden  a  Rehabilitációs  Osztályon   (Leányszállás  köz  2/A  )  a  páciensek  részére  meghitt 
hangulatú ünnepségen barangolták be a világot.  Versekkel mutatták be milyen is a Karácsony a 
Föld különböző tájain.  A műsorhoz illeszkedő vetített képes bemutató és zenei aláfestés emelte a közös 
utazás hangulatát.
Az ünnepség végén Olajos Árpád az Integritás Egyesület  nevében köszöntötte a résztvevőket és 
figyelmükbe ajánlotta az Egyesület fontosságát, saját szolgáltatásait.
Befejezésül Boda Tünde alábbi  „Személyes képeslap” című versével köszönte meg gyógyulását.

Személyes képeslap

Levette ruháját az ősz,
bebújt a hótakaró alá,

dideregve a medve
szunnyadva kandikál ki a hidegre
fekszik a pihe-puha pázsitágyon

megdermedve.

Pislog a holdsugár
átszőtt selymen át

mosolyog az éj leple.
Ni-ni, ki az a medve ott

ki a pihe-puha pázsitágyon
kuporog, míg álma már

égen andalog.

Éppen süt a nap, málnát eszik 
’s kergetőzik.

Barátai mind vele szaladnak tova
pihe-puha pázsitágy felett
napocska játszik önfeledt.

Egy hópihe száll le fehér selymen át.
Hoppá egy medvenózi !

Kiált fel ijedten és amikor barna
szempillák lesik meredten,

azt nem tudja
hová legyen félelmében

Már éppen menni készül, amikor a
pici medve felkel dideregve:

Ne félj hópihécske,
feküdj mellém pihe-puha pázsitágyra.

Majd én vigyázok rád
és együtt vészeljük át

a tél fura fintorát.
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A Napfény Klub és a Kreatív Kezek közös rendezvénye

Töltött-káposzta.  (Valódi kolozsvári módon.)

Zilahy Ágnes: Valódi magyar szakácskönyv 1892. évi kiadásából

Minden személyre számitsunk két tölteléket; minden egyes töltelékhez egy középnagyságu káposzta levelet; 
de nyáron sokkal jobb a töltött káposzta, ha kovászos káposztából készithetjük. 
A káposzta leveleknek vágjuk le végig az ormóját és töltsük meg a következő töltelékkel:  
6 személyre vegyünk  fél kiló sovány marhapecsenyét és  fél kiló kövér  sertéshust; ezeket deszkán vagdaljuk 
jól össze; tegyünk bele egy jó kávéskanál tört borsot, sót és 12 deka rizskását; mindezt gyurjuk, vegyitsük 
jól össze és akkor osszuk el a deszkán annyi csomócskába, a hány tölteléket akarunk késziteni. 
A káposzta leveleket  balkezünk tenyerére fektessük  és  a közepére tegyük a töltelékcsomót, akkor sodorjuk  
össze a káposzta levelet  és  a  két üres végét  ujjunk hegyével tömjük befelé a hushoz. Igy lehető szilárd és  
csinos tölteléket formálhatunk; ha a töltelékek mind készen vannak, egy gömbölyded  cserép fazéknak, - 
mely ne legyen nagyobb 3 literesnél, - tegyünk az aljára egy jó nagy marék felvágott savanyu káposztát. A 
töltelékeket rakjuk szép sorba  a  fazékba és felébe ujra  tegyünk 
annyi  apró  káposztát,  hogy a  töltelékeket  elfedje;  arra  megint  tegyünk  egy negyed  kiló  sertés  oldalast,  
negyed kiló marhahus dagadót és egy pár darab liba vagy pulyka aprólékot.  Ezeket ujra fedjük be apró  
káposztával, míg  a  fazék tele lesz, akkor öntsünk  reá meleg vizet; a káposztalé azért nem ajánlható, mert  
igen savanyu. 
De a hol a nagyon savanyu káposztát szeretik, alkalmazhatják a levét is reá. Aztán csendes tüzön főzzük két 
óráig, minden negyedórában töltsük tele vizzel és rázzuk fel, a fazék fülénél fogva - egy konyha ruhával  
megfogva a forró fazékot, - mert kanállal keverni nem szabad. 
Ebbe egy csepp  rántást sem szabad  tenni. Ha jól megfőtt, készen van. Egy hétig is eláll  hideg helyen tartva  
és minden melegités után még jobb lesz; tálalni ugy kell, hogy az apró káposztát a tálba  alól rakjuk, a  
töltelékeket  pedig szépen koszoruba  a tál széle felé, a hust meg felhalmozva a tál közepébe.  A levébe kell  
tejfelt habarni; e habarást tálaláskor öntsük reá.

A Hírlevelet összeállította: Olajos Árpád  Egyesület elnöke
Telefon: (30)  495 – 0345,

Email cím: olajos_arpad@freemail.hu

mailto:olajos_arpad@freemail.hu
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„ A közösségi segítés és a személyiségi jogok találkozása”

témában Szegeden 2011. november 30-án megtartott konferencia résztvevőinek

ÁLLÁSFOGLALÁSA

Mindennapi  tapasztalataink  alapján  a  mentális  betegséggel  vagy  fogyatékkal  élők  társadalmi 
beilleszkedéséért, megfelelő ellátásban részesítésükért aggódva, a felemelkedésért tenni akarástól vezérelve 
az alábbiakat állítjuk a társadalmi intézkedések fókuszába.

Megerősítjük,  hogy  az  Országgyűlési  Biztosok  Hivatala  (továbbiakban:  OBH)  kiadványaiban  és 
konferenciánkon is ismertetett törekvéseit, szándékait folytatni szükséges.

Köszönetüket fejezzük ki azért, hogy a Méltóság projektekben az OBH az állampolgárok mellé áll azokban a 
problémákban, melyek korábban több információs csatornán keresztül a gazdasági felső vezetés elé lettek  
tárva.

Hangot kívánunk adni annak, hogy az időigényes, nem csupán csak orvostechnikai eszközökkel fejleszthető  
pszichiátriai  ellátás  lemaradása  nem  pótolható  az  intézményrendszer  korszerűsítése   (speciális  ellátási  
igényű) valamint az orvosi és ápolói szakember állomány bővítése nélkül. A pénzügyi források szűkében az  
intézmény rendszerben a túlzsúfoltság és a minőségi ellátás jelentős romlása, az anyagi megbecsülés nélkül  
pedig a szakember utánpótlás kiüresedése várható. 

A  pszichiátriai  ellátáshoz  kapcsolódó  egészségügyi  és  szociális  ellátások  jobb  összehangolása 
elengedhetetlen  a  jelenlegi  fehér  foltok,  hiányosságok  megszüntetéséhez.  Ennek  során  az  e  területeken 
tevékenykedő civil szervezetek – mint az önkéntes segítség forrásai – nem versenytársai, hanem hasznos  
kiegészítői  az  állami  ellátó  rendszernek,  amennyiben  tevékenységük  pénzügyi  feltételeit  az  állam 
indokolatlan szigorítással nem korlátozza. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pszichiátriai betegségek nagyon gyakran
• társadalmi, gazdasági, szociális eredetűek
• előfordulásuk  más  szervi  betegségek  kiváltó  okaként  és/vagy  kísérőjeként,  társbetegségként 

mutatkozik,
• ugyanakkor akut szervi betegségek társult működés zavaraként is gyakori. 

A  fentiekre  tekintettel  a  mentális  betegséggel,  vagy  fogyatékossággal  élők  ismert  problémáinak  meg-
oldásához a társadalom minden szegmensének nagyobb érzékenyítése és összehangolása szükséges.

Javasoljuk, hogy az OBH észrevételeit nagyon komolyan megfogadva:
• a sokszínű pszichiátriai betegségek ellátásának szükségességét emeljék be a  fogyatékos személyek 

jogairól  és  esélyegyenlőségük  biztosításáról  szóló  törvénybe  (mely  felsorolásból  már  fordításnál 
kimaradt) az ellátandó területek közé,

• az  egyéneket  és  a  társadalmat  egyaránt  veszélyeztető  violens  páciensek  számára  hozzanak létre 
speciális igényű és ellátási rendszerű intézményt, mely a szociális és egészségügyi ellátási területek 
hiánypótló igénye és szükséglete.

Elfogadhatatlannak  tartjuk,  ahogyan  az  egyes  bulvársajtóban  a  sajnálatosan  előforduló  balesetekről, 
tragédiákról  egyoldalúan,  kiszínezve  tájékoztatják  a  közvéleményt,  megsértve  az  áldozatok  emberi 
méltóságát, és a gyermekek egészséges nevelésének szempontjait. Ezzel a közvéleményben a toleráns, építő  
szemlélet helyett a megbélyegzés romboló szellemét erősíti.  

Reményünket fejezzük ki, hogy állásfoglalásunk nem marad pusztába kiáltott szó.

Szeged, 2011. november 30.       a konferencia felhatalmazásával

Olajos Árpád elnök s.k.
Integritás Közhasznú Egyesület

a konferencia szervezője
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Tisztelt Érdeklődő !

Az Integritás Közhasznú Egyesület a pszichiátriai problémával élők és hozzátartozóik segítése céljából együttműködik  
hasonló  célokért  tevékenykedő  szervezetekkel.  Programokat  szervez  a  pszichiátriai  rehabilitációban  résztvevők 
számára. Ennek érdekében pályázatokat nyújt be, melyhez szükséges önerőt a támogatók által felajánlott SZJA 1 % 
biztosítja.
2011. évben e címen  71.033 Ft átutalása történt, melynek jogszabály szerinti 30 %-a azaz 21.310 Ft fordítható műkö-
désre (bank, könyvelő stb.). 49.723 forintot programokra a helyi pályázati támogatás kiegészítésére tudunk felhasználni.

2011. évben  Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 260.000 Ft támogatásából    
• Konferenciát szerveztünk A közösségi segítés és a személyiségi jogok találkozása címmel
• Csoportos foglalkozást szerveztünk páciensek és hozzátartozók részére 
• A korszerű, mozgás, zene, művészet, kézműves és kertészeti terápiához anyagokat, eszközöket biztosítottunk a 

„láthatatlan” mentális problémával élők rehabilitációja fejlesztése érdekében.

Ne hagyja ki azt a támogatási lehetőséget, mely egyetlen fillérjébe sem kerül, mégis Ön dönt a támogatásról, melyet  
pályázatokkal  megsokszorozzuk.  2012.  évben  is  ajánlja  fel  a  pszichiátriai  betegek  rehabilitációja,  a  hozzátartozók 
felvilágosítása, tanácsadás nyújtása a konfliktusok, tragédiák megelőzése érdekében.

Kérjük,  hogy  a  saját  maga,  hozzátartozója  vagy  ismerőse  személyi  jövedelemadó  bevallása  során  a  Rendelkező 
Nyilatkozat  nyomtatványon  a  kedvezményezett  adószáma  rovatba  az  Integritás  Közhasznú  Egyesület következő 
adószámát írják be 

    18469752-1-06
Támogatását megköszönöm: Olajos Árpád  egyesület elnöke

  Email: olajos_arpad@freemail.hu
Telefon: (30) 495 - 0345
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