
Tisztelt Hölgyem/Uram!

Engedje meg, hogy a MEREK (Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja) nevében felhívjam fi gyelmét egy új, országos 
szintű kezdeményezésre, amely döntő módon befolyásolni fogja a mozgáskorlátozo   emberek életét.

Központunk a Nemze   Erőforrás Minisztérium fenntartásában működik. Célja az intézményhez forduló mozgáskorlátozo   embe-
rek társadalmi integrációjának elősegítése, továbbá különös fi gyelmet fordítunk életkörülményeik javítására és jogaik  szteletben 
tartására. Arra törekszünk, hogy a szükségleteket messzemenően fi gyelembevevő, ak  v együ  működésre építő, magas színvona-
lú, komplex rehabilitációs szolgáltatásokat nyújthassunk a mozgáskorlátozo   embereknek. 

2008. szeptember 1-jén Intézményünk elindíto  a a TÁMOP-1.4.2-07/1.-2008-0001 „Mozgássérült emberek foglalkoztatását, ön-
álló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat” című, Guruló elnevezésű projektjét, amelynek révén a 
különböző segédeszközök karbantartását, javítási munkálatait,  sz  tását, valamint egyedi igények szerin   átalakítását végezzük 
erre a célra kialakíto   műhelyeinkben. Ezen szolgáltatások melle   az ügyfelek rehabilitációs szakemberek tanácsát is kérhe  k 
segédeszközökkel és azok használatával kapcsolatban. Bár külföldön már régóta működnek hasonló szolgáltatásokat nyújtó köz-
pontok, a hazánkban élő mozgáskorlátozo   embereknek eddig be kelle   érniük a sokszor kényelmetlen, nem mindenki számára 
használható, sorozatgyárto   termékekkel, amelyek javítását is többnyire maguk voltak kénytelenek megoldani. Ezen szeretnénk 
változtatni, hogy lehetőséget biztosítsunk számukra a teljesebb életre és a jobb életminőség elérésére. 

A projekt keretén belül az ország minden régiójában egy-egy életvitelt segítő, segédeszköz átalakító – szakmai kifejezéssel: 
adaptáló – műhelyt hozunk létre, amelyek arra hivato  ak, hogy a fogyatékossággal élő és megváltozo   munkaképességű em-
berek számára sorozatban gyárto   segédeszközöket javítsák, karbantartsák, megfelelő felmérés után személyre szabo   módon 
átalakítsák. Szakembereink a Magyarországon is bevezetésre kerülő FNO (Funkcióképesség, Fogyatékosság és Egészség Nemzet-
közi Osztályozása) módszer alapján végzik el az ehhez szükséges felméréseket, így biztosítva, hogy a szolgáltatás egyénre szabo   
legyen. A felmérésben ortopéd és rehabilitációs szakorvosok, gyógytornászok, mozgásterapeuták vesznek részt, a program a 
szakemberek továbbképzésére is kiterjed. 

A Guruló projekt 2010-ben befejező fázisához ért, így megtörtént az adaptáló műhelyek átadása Budapesten, Szombathelyen, 
Mórahalmon, Miskolcon, Kaposváron, Nyíregyházán és Székesfehérváron. A már működő műhelyeinkről szeretnénk, ha minél 
szélesebb körben tudomást szereznének a mozgáskorlátozo   emberek, ebben szeretnénk kérni az Ön segítségét. Kérjük, hogy 
továbbítsák levelünket, hogy minél többen igénybe vehessék szolgáltatásainkat. 

Köszöne  el,
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK)
Cím: 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. 
Telefon: 06 1 342 6767
E-mail: info@merek.hu

Akik a műhely szolgáltatásait 2011.április 30-ig veszik igénybe, 
akcióban és ajándékban fognak részesülni.
Kérjük adja oda ezt a kupont a műhely vezetőjének! Köszönjük!

Név: …………………………………………………………………………………………………...

Telefonszám: …………………………………………………………………………………………………...

E-mail cím: …………………………………………………………………………………………………...

*sokszorosítható



Cím Telefonszám E-mail
1022 Budapest, Marczibányi tér 3. 06-1/212-5704 211-es mellék budapest@merek.hu
9700 Szombathely, Margaréta u. 1. 06-94/200-124 szombathely@merek.hu
6782 Mórahalom, Szegedi út 69-75., Ipari Centrum C/2. 06-62/202-126 morahalom@merek.hu
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80. 06-46/200-124 miskolc@merek.hu
7400 Kaposvár, Kanizsai utca 25. 06-82/200-126 kaposvar@merek.hu
4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 47. 06-42/220-124 nyiregyhaza@merek.hu
8000 Székesfehérvár, Budai út 81/b. 06-22/200-224 szekesfehervar@merek.hu

www.merek.hu • www.gurulo.hu
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