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Tisztelt Miniszter  Úr! 
 
A CÉHálózat Egyesület elnökségét és szervezeti tagjait képviselve, sajnálattal arról kell Önt 

tájékoztatnom, hogy a - kormány erőfeszítései és támogatása - ellenére a fogyatékossággal 
élő személyek helyzete és az őket ellátó, értük erőfeszítéseket tevő,  foglalkoztató civil 
szervezetek közül többen kilátástalan helyzetben vannak. 

 
Ennek oka az, hogy 2013-ban  1 200 000 000 Ft értékben kiírt és 2014-ben elkezdett és idén 

befejeződő  TIOP 3.2.4-13/1  Megváltozott munkaképességű és autizmussal élők 
foglalkoztatását támogató beruházási pályázatban szerepet vállalt civil szervezetek körében 
lévők, aki elindultak a pályázaton, támogatás nélkül  a létrejövő munkahelyekre vállalt  
foglalkoztatást megvalósítani 5 éven át nem tudják. 

 
A fogyatékkal élő embereknek a foglalkoztatása állami támogatás nélkül nem tud működni. A 

pályázat kiírásakor azt a szóbeli ígéretet kapták több fórumon is, hogy a foglalkoztatás 
megvalósításában is fognak segítséget kapni. A beruházás célja a munkahelyek létrehozása 
volt és ha ez nem valósul meg, hogy azok a munkahelyek be is legyenek töltve, akkor a 
szervezeteknek a támogatást vissza kell fizetni, ami viszont kilátástalan helyzetbe sodorja 
őket. 

A CÉHálózat azzal a kéréssel fordul a tisztelt Miniszter Úrhoz, hogy vegye kezébe ennek a 
helyzetnek az ügyét. 

A szervezetek rengeteg energiát befektetve  építik az új munkahelyeket, mindenhol sorba 
valósulnak meg és elkezdődött több szervezetnél a használatbavételi eljárás is. Kérem 
segítse, hogy ezek ne hiába jöjjenek létre! 

Összesen 17 pályázatról van szó, ebből 3 nem civil szervezeté. A 17 pályázó 234 új munkahelyet 
hoz létre, melyből 155 autizmussal élőknek lesz biztosítva foglalkoztatás. 

A létrejövő új munkahelyekre jövő fogyatékkal élő embereknek a foglalkoztatása éves szinten 
385 millió forint a magyar költségvetés számára. Nem nagy összeg. 2015-ben ennek 
egyharmada fog kelleni csak, mert többsége ősszel, októberben kezdi el a foglalkoztatást. 

 
Kérjük, hogy hallgassa meg problémáinkat!  

 Válaszát várva, bízva Önben,     Tisztelettel, 
 

Balázsné Nelhübel Henriette 
elnök 

CÉHálózat Közhasznú Egyesület 


