
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 03. 19-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A Mentori feladat ellátására képzést indít a MEOSZ melyre az egyesületünktől két fő 

Ducsai Judit és Viszneki Nóra sikeres felvételt nyert. A három napos felkészítés 

Budapesten lesz megtartva. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

2. Az NCA pályázatok és a kapott támogatások elszámolásának ellenőrzése április 07-én 

várható, ezért minden ezzel kapcsolatos dokumentumot elő kell készíteni. A pályázati 

elszámolást el kell készíteni június vége július elejére. 

Felelős:           Bukta László, Viszneki Nóra 

Határidő: folyamatos 

 

3. Az Egyesület éves küldött gyűlése március 29-én lesz megtartva, erre a beszámolók 

elkészítése az egyesület éves munkájáról, a szállító szolgálat, az üdülő, valamint a 

Felügyelő Bizottság mondja el a beszámolóját. Várhatóan száz százhúsz fő vesz részt 

a társegyesületek meghívottjaival. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

4. A Támogató szolgálat nagy feladata az EU. Előírásoknak megfelelő gépkocsi 

beszerzése. Folyamatosan figyelni kell a lehetőséget, hogy hol van ilyen a 

mozgáskorlátozott emberek számára is kényelmes használható gépkocsi és milyen 

feltételek mellett, tud az egyesület hozzá jutni. Várható egy újabb ellenőrzés a 

szolgálat részére. 

Felelős:           Nyikes József, Kék József 

Határidő: folyamatos 

 

5. A hírlevélben bővebb tájékoztatást kell adni a fogyatékosokról, és a szolgálat 

munkájáról, hogy a tagok kellőképen informálva legyenek arról, hogy kik vehetik 

igénybe a segítő szolgálat munkáját.  

Felelős: Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 

  

6. Az Esély egyenlőségi nap ebben az évben május 10-én lesz az egyesülettünk négy 

buszt indít, mindenkit szeretettel várunk aki részt tud venni ezen a rendezvényen 

melynek a részvételi díja 1000Ft/ fő. 

Felelős: minden munkatárs 

Határidő: folyamatosan 
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7. Az egészségügyes szakdolgozók és a támogató szolgálat részére március 20-án kredit 

pontos képzés lesz ezen minden érdekelt személy vegyen részt az egyesülettől. 

Felelős: Korenné Orosz Edit 

Határidő: folyamatos 

 

 

8. Az egyesületünk a Civil hét és a Civil Expo programjain részt vesz illetve a 

szervezésből is ki veszi a részét, úgy mint az elmúlt évben. A fellépők részére az 

egyesületünk főz és kézműves bemutató sátraink, lesznek ahol az érdeklődők részére 

tájékoztatást adunk. 

Felelős: Bukta László, Vámos Margit 

Határidő: folyamatos 

 

9. Az a javaslat érkezett az egyesület vezetése felé, hogy vannak akik a megbízási díjakat 

szívesen vennék, ha üdülési csekkben kapnák. A vezetőség ezt mérlegeli és a 

legelőnyösebb feltételek szerint fizeti ki a megbízásokat. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

10. Az Egyesület honlapján az elnökségi tagok és elérhetőségük, a csoport vezetők és az 

elérhetőségük, valamint a klubok az elérhetőségükkel legyenek feltüntetve, hogy bárki 

akinek valamilyen problémája van innen is tájékoztatást kaphat arról, hogy hol és kit 

keressen meg a problémájával. 

Felelős: Bukta László, Gáspár László 

Határidő: folyamatos 

 

11. A munkanélküliek regisztrálása során felmerült a gondolat, hogy a társ egyesületeket 

illetve a MEOSZT meg kellene keresni, hogy milyen lehetőségünk van a munkaerő 

közvetítése esetén. 

Felelős: Vámos Margit 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  

 


