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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

357/2021. (V. 18.) kgy. határozata 

az Egyensúlyunkért Alapítvány szociális alapszolgáltatással kapcsolatos 

2020. évi szakmai tevékenységére vonatkozó beszámoló jóváhagyásáról 

 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba 

lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 

szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a 

veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat; 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”; 

d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120-122. § - aiban foglaltak alapján 2018. január  

1. napjától 2022. december 31. napjáig szóló időtartamra ellátási szerződést (a továbbiakban: 

Szerződés) kötött az Egyensúlyunkért Alapítvánnyal (székhelye: 8000 Székesfehérvár, 

Zólyomi utca 6,, képviseli: dr. Lőrintz Zsuzsanna kuratóriumi elnök, a továbbiakban: 

Alapítvány) pszichiátriai betegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatásra (a továbbiakban: 

Szolgáltatás) vonatkozóan;  

e) a Szerződés 6.d) pontja alapján az Alapítvány minden év április 30. napjáig a 

Szolgáltatásra vonatkozóan a megelőző évet értékelő részletes szakmai beszámolót nyújt 

be az Önkormányzat részére; 
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f) az Alapítvány kuratóriumi elnöke elkészítette és benyújtotta a szervezet Szolgáltatással 

kapcsolatos 2020. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját, melyet jelen határozat 

melléklete tartalmaz; 

g) a d)-f) pontokban foglaltakra figyelemmel szükséges a 2. pont szerinti döntés 

meghozatala. 

 

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként – tekintettel az 1. pontban leírtakra – úgy döntök, hogy az Alapítvány 

Szolgáltatással kapcsolatos 2020. évi szakmai tevékenységére vonatkozó beszámolóját a jelen 

határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyom. 

 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: Dr. Cser-Palkovics András polgármester 

Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

   

 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző



 

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

az Egyensúlyunkért Alapítvány szociális alapszolgáltatással kapcsolatos  

2020. évi szakmai tevékenységére vonatkozó beszámoló jóváhagyásáról szóló 

357/2021. (V. 18.) kgy. határozat melléklete 
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Egyensúlyunkért Alapítvány 

Szociális Intézménye 
 

Pszichiátriai betegek nappali ellátása  
és Közösségi pszichiátriai ellátás 

 
8000 Székesfehérvár, Sütő u. 10-12. 

Tel: 22/310 944 
 

 

 
 

 

 

Beszámoló  

2020. 
 

 

Készült a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egyensúlyunkért Alapítvány 

által 2017. 11.06-án kötött ellátási szerződés 6/d. pontja alapján. 
 

 

 

Intézmény adatai 
 

Megnevezése: Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása és Közösségi Pszichiátriai Ellátása 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 10-12.  

Ágazati azonosítója: S0203361 

Intézmény adószáma: 18483280-1-07 

Működési engedélyének száma: FE/06/00828-6/2017; hatálya: határozott időre szóló, 2022. december 31. 

napjáig szóló engedély, mely 2017. november 27. napjától jogerős. (Indoka: helyiségbérleti szerződés 

záró időpontja) 

Kiállító hatóság megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi 

Osztálya 

Intézményvezető: Bachné Faják Valéria 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 740/2017.(X.20.) számú határozata 

szerint a pszichiátriai betegek nappali ellátására vonatkozóan 2018.január 01 naptól 2022.december 

31.napjáig szerződést kötött az Egyensúlyunkért Alapítvánnyal.  

Nyújtott szolgáltatások: 

Pszichiátriai betegek részére nyújtott nappali ellátás/ engedélyezett és befogadott férőhelyek száma 60 fő 

Ellátási terület: Fejér megye közigazgatási területe.  

Működés kezdő időpontja: 2007. március 27. 
 

 

A fenntartó adatai 
 

Neve: Egyensúlyunkért Alapítvány  

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zólyomi u. 6. 

Elérhetősége: Tel: 22/310-944. e-mail: egyensulyunkertalapitvany@gmail.com; www.egyensulyunkert.hu 

Fenntartót képviselő neve: Dr. Lőrintz Zsuzsanna kuratóriumi elnök 

 

 

Személyi feltételek 

 

Az engedélyezett férőhelyszám 60 fő. A jogszabályi előírások alapján a pszichiátriai betegek nappali 

ellátása esetén az előírt létszám egy fő intézményvezető, továbbá 2 fő terápiás segítő (50 főre vetítve): 
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Beosztás  Szakképzettség 
Alkalmazás módja 
(főállás/részfogl.) 

Intézményvezető 
(terápiás munkatárs) 

igazgatásszervező főállás 

Terápiás munkatárs 
 

általános ápoló és asszisztens főállás 

Terápiás munkatárs 
 

Bibliai alapú lelki gondozó 
 

főállás 
Terápiás  munkatárs 

 
kisgyermeknevelő 

részfogl.,  
4 óra 

Szociális munkatárs 
 szoc.pedagógus  

 
részfogl.  

4 óra 
Terápiás munkatárs 

általános ápoló és általános 

asszisztens 
részfogl. 2 óra 

 

A dolgozók rendelkeznek névre szóló munkaköri leírással, a munkatársakat érintő működési 

nyilvántartásba való adatszolgáltatás is megtörténik. 

Továbbképzési terv készült. 

 

Tárgyi feltételek 
 

Székhely intézmény: Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása és Közösségi Pszichiátriai Ellátása 

(8000 Székesfehérvár, Sütő u. 10-12.) 
 

Az intézmény tömegközlekedési eszközzel és közúton is könnyen megközelíthető, a település 

központjához közel helyezkedik el, a legközelebbi helyi autóbuszmegálló közúton kb. 200 méterre 

található. Az épületbe való bejutás akadálymentes. Az ellátás nyújtása két egymás melletti panel 

lakóépület földszinti részében történik.  

A nappali ellátás részére rendelkezésre álló önálló épületrész egy kb. 25 m2 közösségi helyiségből, egy 

kb. 10 m2 alapterületű pihenést és kikapcsolódást is támogató relaxációs helyiségből, továbbá egy 

mosdóhelyiségből áll. A WC kialakítása részben akadálymentesített, a megfelelő ajtószélesség biztosított. 

Mozgásában korlátozott személyek számára kerekesszékes mobil WC került beszerzésre. Az 

épületrészben a mosási lehetőség megoldott. Külön konyhasarok került kialakításra az ellátottak számára.  

A másik épületrészben szintén biztosított egy kb. 25 m2 négyzetméternyi közösségi helyiség, továbbá egy 

10 m2 nagyságú interjúszoba, WC. Az intézmény rendelkezik az ellátáshoz szükséges helyiséggel, a 

gondozáshoz szükséges eszközökkel. 

A munkatársak számára megfelelő infrastruktúrával (telefon, fax, számítógép, internet elérhetőség, 

fénymásoló, nyomtató) ellátott irodahelyiség áll rendelkezésre.  
 

 

Az intézmény működése 
 

Az ellátást térítésmentesen biztosítja az intézmény. 

Az ellátottaknak a nappali ellátás igénybevételére az év munkanapjain hétfőnként 10.00 órától 16.00 

óráig; kedd, szerda és csütörtöki napon 12.00 órától 18.00 óráig; pénteken 9.00 órától 15.00 óráig van 

lehetőség, illetve rendezvény esetén azok időpontjára tekintettel ettől eltérő időpontban is biztosított az 

ellátás. 
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Szolgáltatások: 
 

 szabadidős programjaink:  

újságolvasás, klubkönyvtár, jeles napok ünneplése (farsangi, húsvéti, karácsonyi ünnepségek 

hagyománya), névnapok ünneplése, kulturális rendezvényeken való részvétel, irodalmi teadélután 

(ismert költők és saját versek felolvasása), angol szakkör, német szakkör, gyógytorna, 

számítástechnika oktatás, internethasználat, sakk oktatás és verseny (sakkozó kliensünk az ötletgazda 

és szervező), kirándulás, sportprogramok, torna heti rendszerességgel, foci, kosárlabda, vetélkedők, 

társasjátékok, internetezés, zenehallgatás, alkotókör szervezése a Művészbejáró bolt kreatív 

szakembereivel, filmklub. 

 szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való 

hozzájutás segítése megvalósul, egyrészt a kapcsolattarással másrészt a szolgáltatókhoz való 

kíséréssel 

 hivatalos ügyek intézésének segítése megtörténik (pályázati adatlapok kitöltésének segítése, 

információadás, ellátásokhoz kapcsolódó kérelmek, nyilatkozatok kitöltésének segítése) 

 életviteli készségek fejlesztése (önellátás, munkavállalás, kommunikációs készségek fejlesztése) 

 relaxációs trénig (autogén tréning- saját erőből merítő, saját aktivitást felhasználó, rendszeres 

gyakorlás, mely során testi és lelki működéseinket szabályozni, uralni vagyunk képesek, aktuális 

szándékainknak, céljainknak megfelelően. Autogén tréning javasolt a stressz, feszültség csökkentésére, 

a szorongásos állapotok, alvászavar, depressziós zavarok, megbetegedések kezelésére 

 munkavállalásra felkészítő tréning: munkavégzés lehetőségének szervezése tanfolyami keretek 

között valósul meg (önismeret fejlesztés, kommunikációs készségek fejlesztése, önéletrajzírás, 

helyzetgyakorlatok, álláskeresési technikák elsajátítása, állásbörze napi szinten, intenzív kapcsolattartás a 

munkaközvetítőkkel, különös tekinettel az Alba Mentor Humán Szolgáltató Alapítvánnyal. 

 egyéni gondozás: egészséges életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése a személyes 

beszélgetések, problémamegoldó beszélgetések során történik 

 életmód klubunk foglalkozásai keretében klienseink körében gyakori egészségtelen életmód 

(mozgásszegény életvitel, egészségtelen táplálkozás, egészségre ártalmas szokások) komplex kezelésére 

kerül sor a kliensek életminőségének javítása érdekében.  

  heti rendszerességgel képzett gyógytornász segítségével biztosítunk gyógytorna lehetősége 

klienseink részére.  

 pszichoedukációs tréning (mentális problémával élő klienseink és hozzátartozóik számára ad 

ismeretet a szkizofréniával kapcsolatban, elősegítve ezzel a hatékonyabb felépülésüket és társadalmi 

beilleszkedésüket. A betegség kialakulásáról, lehetséges okairól, előfordulásáról, gyógykezelés módjairól, 

a környezetében élők együttműködésének lehetőségeiről, önsegítő szervezetek működéséről, jogokról, 

interaktív módon ismereteket ad szakember segítségével. Ezáltal a betegek együttműködése is javul, 

miután megtapasztalják, hogy van remény a teljesebb életre, felépülésre.) 

 metakognitív tréning (magába foglalja a környezeti és a társas problémákra adott reakciók 

megválasztását. Igyekszünk a résztvevőknek játékos formában bemutatni azokat a gondolkodási hibákat 

és torzításokat, amelyek egyenként vagy együttesen járulnak hozzá a téves hiedelmektől a téveszmékig 

terjedő torzítások kialakulásához. Igyekszünk a résztvevőket rávezetni. hogy eddigi problémamegoldó 

stratégiáikat kritikával szemléljék, próbálják azokat megváltoztatni és az így nyert tapasztalataikat a 

mindennapokba átültetni.) 
 

 2020-ban is működött tapasztalati szakértőnk vezetésével a Hanghalló Önsegítő Csoport. A 

módszert, mely lehetővé teszi a hanghallásos mentális zavarral élő személyek felépülését, Marius 

Romme és Sandra Escher fejlesztette ki 1987-ben. Munkásságuk szerint az auditív hallucinációt vagy 

másképpen „hanghallást” nem kellene kiirtandó patologikus jelenségnek tekinteni, hanem a hanghalló 

személy élettörténetéhez bensőségesen kötődő, nem megoldott traumákkal kapcsolatos, jelentéssel 

bíró, értelmezhető élménynek. 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Stressz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szorongás
http://hu.wikipedia.org/wiki/Depresszió
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A hanghalló módszer egyik alapvető pillérét képezik a Hanghalló Önsegítő Csoportok, ahol a 

résztvevők jó kezdeti lehetőséget kapnak arra, hogy legyőzzék szégyenkezésüket, nyitottá váljanak 

arra, hogy beszámoljanak hangélményeikről és ezzel együtt elfogadják őket. A részvétel abban is 

segíthet, hogy többet meg lehessen tudni a hanghallás lehetséges hátteréről, valamint arról, hogy az 

élmény hogyan kapcsolódik a hanghalló személy élettörténetéhez. A tapasztalatok kicserélése 

növelheti a biztonságérzetet és elősegítheti a nyitottabbá válást. A résztvevőknek lehetőségük nyílik 

arra, hogy fejlesszék a megküzdési és kiegyensúlyozási stratégiáikat. A felépülési folyamatot mások 

is támogathatják, így családtagok és hű barátok, valamint pszichoterápiás segítséget is kaphatnak, 

melyre különösen szükség lehet a hangélmény gyökerét képező traumatikus élmények, és az érzelmi 

elhagyatottság által kiváltott érzelmek kezelésében. A hanghalló mozgalomnak nem kell megállnia a 

hangok kezelésének szintjén. Így a felépülés későbbi szakaszában sokat segíthet az, ha a hanghalló 

személy újra megtalálja életcélját és teljesülhet azon vágya, hogy ő is segíthet másokon, ő is tartozhat 

valahová. 

 

 Havi rendszerességgel szervezzük meg a hozzátartozók önsegítő csoportját, mely lehetőséget biztosít 

klienseink hozzátartozói részére, hogy tapasztalataikat megosszák egymással, tájékozódjanak az 

alapítványnál végzett szakmai munkáról, informálódjanak az új programokról. 

 

Minden hónapban lehetőséget biztosítunk klienseink számára a Klubfórum keretében a közösséget 

érintő ötletek, vélemények, javaslatok kinyilvánítására, ahol az ellátottak és a munkatársak is részt 

vesznek. Az elmúlt hónapban felmerült kérdések, észrevételek megbeszélésre kerülnek, és a jövőre 

vonatkozó javaslatok, ötletek, kérések hangzanak el.  

 

A 2020-as év alapítványunk életében is sok változást hozott. Működésünket és 

szolgáltatásnyújtásunkat a Covid 19 járvány okozta vészhelyzetre tekintettel szükséges volt 

átalakítani. 2020. március 13-ig intézményünk a megszokott rendben működött. 2020. március 13-tól 

június 22-ig munkatársaink az EMMI útmutató szerint eljárva, online eszközökkel, illetve telefonon 

biztosították a szolgáltatási elemek közül a tanácsadást, esetkezelést, krízishelyzetek kezelését, 

információnyútást. Indokolt esetben sor került a krízisben lévő ellátottak részére a személyes 

segítségnyújtásra is. A váratlan helyzet új feladatok elé állította alapítványunkat. Annak érdekében, 

hogy klienseinket közösségünkben tudjuk tartani, és számukra biztosítani tudjuk szakmai 

programunkban vállalt feladatainkat, az alapítvány tulajdonában álló laptopokat munkatársaink és 

ellátottjaink részére biztosítottuk otthoni használatra. Ennek köszönhetően klienseink nagy részét be 

tudtuk vonni az online programjainkba. Nagy feladat volt munkatársaink részére az is, hogy az 

ellátottakat megtanítsák ezeknek az eszközöknek a rendeltetésszerű használatára. Ahol szükség volt 

rá, mobilnet segítségével kapcsoltuk be klienseinket és megtanítottuk az eszközök és programok 

használatát. 2020. június 22-től ismét biztosítjuk a szolgáltatásokat részben a telephelyünkön, részben 

pedig online. 2020-ban is megszerveztünk két kirándulást, az egyiket Alcsútdobozra az arborétumba, 

a másikat pedig a Velencei-tó partjára. 2020 júliusában a Covid 19 járvány kapcsán egy online 

konferenciát is rendeztünk, melynek keretében a járványhelyzet munkánkra történő hatásait 

elemeztük. Szerveztünk továbbá online karácsonyi műsort is klienseink közreműködésével, melyet a 

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Pszichiátriai osztályán is elérhetővé tettünk az 

ott ápolt betegek részére. Büszkék vagyunk arra, hogy online eszközökkel és telefonkapcsolattal 

sikeresen meg tudtuk valósítani, hogy klienseink többsége krízismentesen vészelte át a járvány okozta 

vészhelyzetet, illetve válsághelyzetet.  
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Fényképek, sajtó megjelenések: www.egyensulyunkert.hu 
 

Rendszeresen együttműködünk az ellátottak érdekében a városban működő egyéb szociális 

intézményekkel, különös tekintettel az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központtal és egészségügyi 

szolgáltatókkal, és  munkaügyi kirendeltségekkel. 
 

 

Ellátotti létszám alakulása a nappali ellátásra vonatkozóan a látogatási és eseménynapló alapján 

2020-ban 
 

 

Hónapok 
Nyitvatartási 
napok száma 

 

Ellátottak  
száma összesen 

(megállapodások 

száma) ** ( fő) 

 
Székesfehérvári 

ellátottak 
megállapod

ások száma: 
(fő) 

megjelent 

ellátottak 

száma 
Ügyintézés 
Tanácsadás* 

Mentális 

tanácsadás 
gondozás 

+esetkezelés* 

Szabadidős 

programok 
Kézségfej

lesztés* 

 

Önkéntes 
tevéken

ység* 

telefonos 
és 

internets 
kapcsol

attartá* 

 

Háztartá

st pótló 
segítségn

yújtás* 

2020. 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. 

Január   

(21)     
1319    (60) 49 326 295 273 193 

16 25 282 

Február 

(20)     

1196 (60)      49 302 280 269 160 17 54 280 

Március 

(22)      

 1325 (60) 49 189 163 197 65 6 172 166 

Április --       1260 (60) 49      482  

Május  --        1185    (60) 49      488  

Június    (7)      1268 (60) 49 52 14 2   474 14 

Július   (23)        1357 (59) 49 143 131 225 55  217 130 

Augusztus 

(20) 
1121  (59) 49 113 120 141 37 3 223 114 

Szeptember 

(22)  

1279 (58) 48 173 81 82 164 23 66 30 

Október 

(21)      

1244 (59) 48 134 98 107 63 15 252 62 

November 

(21)  

1239 (59) 48 108 52 64 96 8 146 7 

December 

(22)   

1290 (59) 48 166 103     177 38 7 242 75 

Éves 

összesített 

adatok:   
15083 - 1706 1337 1537 871 95 2841 1222 

 

** a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása esetén az Szt. 94/C. §-a szerinti megállapodással 

rendelkezők számát kell alkalmazni 
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*Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2017. (II.14.) 

EMMI rendelet alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletbe bekerültek az új szolgáltatási elemek. A 

szociális szolgáltatások tevékenységei alapvetően a rendelet szerint meghatározott szolgáltatási elemekre 

épülnek, azokat a szolgáltatás célcsoportjának szükségleteihez igazítva A látogatási és eseménynapló 

2018. július 01-től az új szolgáltatási elemek szerint és ellátottanként került bevezetésre. 

2020-ban: 

 megállapodások száma: 59 fő (Székesfehérvári 48 fő) 

 új ellátott: 12 fő (Székesfehérvári 8 fő) 

 megszűnt ellátás: 8 fő (Székesfehérvári 7 fő) 

 

 2020-ban intézményünket ellenőrizte a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya, 

továbbá a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály. A működést engedélyező szerv 

megállapította, hogy intézményünkben a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak és a 

szolgáltatást a jogszabályokban és a szakmai programban foglaltak szerint nyújtjuk. A közegészségügyi 

ellenőrzés sem tárt fel hiányosságot.  

  

Intézményi dokumentáció 
 

Az intézmény rendelkezik az alábbi kötelező dokumentumokkal: 

 

 Működési engedély 

 Tanúsítvány 

 Szakmai program 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Intézményi házirend 

 

Kötelező szabályzatokkal: 

 

 Iratkezelési szabályzat 

 Számviteli szabályzat 

 Pénzkezelési szabályzat 

 Anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat 

 Vagyonvédelmi szabályzat 

 Munkavédelmi szabályzat 

 Tűzvédelmi szabályzat  

 Tűzriadó terv 

 

 

Az Egyensúlyunkért Alapítvány jövőbeli tervei 

 

 

2021-ben, amennyiben a vírushelyzet engedi, szeretnénk visszaállítani offline a  

Covid 19 megjelenése előtti programjainkat, valamint online órarendünkből is a népszerű 

programokat tovább folytatnánk. Ezen kívül – figyelembe véve klienseink igényeit - több szabadtéri  

programot, sportprogramokat, kirándulásokat szeretnénk szervezni. Terveink között szerepel még egy 

bérlemény igénybevétele a zsúfoltság elkerülése érdekében.  
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Alapítványunk csatlakozott az „Esélykör”- höz, a Székesfehérváron működő fogyatékosügyi 

szervezeteket összefogó hálózathoz. Az Esélykör alapító tagjaként a közös programok szervezésével, 

együttműködve segíthetjük elő a társadalmi szemléletváltást, valamint a pszichoszociális fogyatékkal 

élő emberek foglalkoztatását, esélyegyenlőségük növelését a munkaerő piacon. 

 

Székesfehérvár, 2021. április 27. 

  

 

 

Dr. Lőrintz Zsuzsanna 

Egyensúlyunkért Alapítvány 

Kuratóriumi Elnök 


