
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 05. 14.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. Az Esély egyenlőségi napon minden rendben volt. A Szentistváni csoportnál volt egy 

kis gond a buszon, mert többen jöttek, mint ahányan fel voltak iratkozva, így a buszon 

hely hiány volt. Ezért a csoportvezetőket kérjük, hogy máskor figyeljenek oda, hogy 

hasonló nézeteltérés ne legyen a közeljövőben. 

Felelős:                  Bukta László, csoportvezetők 

Határidő:        folyamatos 

 

2. Az akreditációs foglalkoztatottak támogatása 2009 január 1-től életbe lép. Meg kell 

érdeklődni a Munkaügyi Központtól, hogy ez a változás a rehabilitált foglalkoztatókra 

vonatkozik-e vagy ránk is. Mert ebben az esetben az egyesület 4-5 főnél nem tud 

többet foglalkoztatni. 

      Felelős:               Szabó Sándorné 

Határidő:            folyamatosan 

 

3. A segítő szolgálat nézzen körül a környező településeken, a fogyatékosokat meg kell 

keresni, és szerződést kell kötni velük, hogy a minimum 30 fő meglegyen. 

Felelős:  Korenné Orosz Edit 

Határidő:  folyamatosan 

 

4. Az egyesület keresse meg a csoportvezetőket, hogy milyen számítógép van a 

tulajdonukban, tudja-e kezelni, ha nem , akkor tanítható-e, vagy van-e megfelelő 

ember a környezetében és annak házi képzést, kell tartani a számítógép kezeléséről. 

Felelős:           Lázár Szilárd 

Határidő:  folyamatos 

 

5. Az egyesület figyelje azokat a pályázatokat, amik a szolgálat részére megfelelőek 

eszközbeszerzés miatt.  

Felelős: Viszneki Nóra 

Határidő: folyamatosan 

  

6. A nagyterem kipakolása és festése a következő héten sorra kerül minden dolgozó 

segítsen a ki és bepakolásnál, valamint a festés utáni takarításban. 

Felelős: Kék József, Golyha Csaba 

Határidő: folyamatosan 

 

 

7. Az Ifjúsági csoport működtetésére adjunk be pályázatot a MEOSZ felé, utánpótlás 

nevelése, bevonása a képzésbe 35 éves korig. 

Felelős: Viszneki Nóra 

Határidő:  folyamatos 
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8. A Civil Szervezetek soron következő ülése május 16-án lesz, az áprilisban zajló civil 

hét és expo programok értékelése és megbeszélése lesz. 

Felelős:  Bukta László 

Határidő:  május 16 

 

9. A munkaerő közvetítés, internet figyelés a Munkaügyi Központ felé két egyesületi 

dolgozónk feladata, akik a közelmúltban a MEOSZ által szervezett menedzseri 

képzésen vettek részt. 

Felelős: Viszneki Nóra, Ducsai Judit 

Határidő:       folyamatos 

 

10. Az a javaslat érkezett a vezetőség felé, hogy a munkahelyi értekezletre havonta 1 

alkalommal hívjuk meg a csoportvezetőket, hogy ők több információt szerezzenek az 

aktuális eseményekről. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  

 


