
E m l é k e z t e t ő  
 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2008. 09. 17.- én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1. A támogató szolgálat pályázata sikeres volt elfogadták és nem találtak hiányosságot 

ezért dicséret, jár a pályázat íróinak.  

Felelős:  Korenné Orosz Edit, Viszneki Nóra 

Határidő:  folyamatosan 

 

2. A Támogató szolgálat keresse meg a Bogácsi Önkormányzatot azzal a lehetőséggel, 

hogy szerződést kötünk a fogyatékkal élők gondozása, illetve a betegek szállítása 

érdekében  a Polgármester úrral, amennyiben igényt tartanak rá. 

Felelős: Dr. Gyöngy Sándor 

Határidő: folyamatosan 

 

3. Az egyesületi dolgozok részére, legyen egy tanfolyam szervezve ahol mindenki, 

megtanulhatja a számítógép kezelését emailok küldését, könyvtárkészítést, adatok 

mentését, Cd vagy DVD másolást stb. 

Felelős: Lázár Szilárd 

Határidő: folyamatosan 

 

4. A tagnyilvántartó még tesztelés alatt van. A nyilvántartásba jó lenne, ha lenne egy 

plusz sor ahol a lánykori név is, szerepelne, és ezt a hiányt a lehetőség szerint 

pótoljuk. 

Valamint a kilépett vagy elhunyt tagoknak is kellene egy nyilvántartást készíteni ahol 

a kilépés dátuma, szerepelne. 

Felelős: Lázár Szilárd 

Határidő: Folyamatosan 

 

5. Az OPEL segítségét kérjük a hírlevél elkészítéséhez hasonló módon, mint az elmúlt 

években anyagi támogatást várunk. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

  

6. Az egyesület meghívást kapott a MEOSZ Ifjúsági Koordinátorai és csoportvezetői 

számára szervezett Információs napra, szeptember 26-ra, mely Budapesten lesz 

megtartva. 

Felelős: Golyha Csaba, Kurucné Panyi Tünde 

Határidő: szeptember 26 
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7. Az Álláskulcs programmal kapcsolatban adjon fel az egyesülethirdetést. Heti két-

három alkalommal vállaljuk, hogy képzést tartunk azoknak az embereknek, akik 

szeretnének álláshoz jutni. Egy csoport kb.12-15 fő három hónapon, keresztül 

kaphatná a képzést, amely klubszerűen működne. Szakembereket lehetne felkérni 

előadások megtartására,pl. orvos, gyógytornász, foglalkoztató, munkaügyi előadót 

Felelős: Viszneki Nóra 

Határidő: folyamatos 

 

 

8. A támogató szolgálat OPEL gépkocsiját el kell vinni a szervizbe, mert motorikus 

gondjai vannak és ez a forgalomban veszélyes, lehet. A szerződést át kellene nézni, 

hogy mi szerepel benne, mert még garanciás a gépjármű 

Felelős: Dr. Gyöngy Sándor 

Határidő: folyamatos 

 

9. A LEADER ülése a múlt héten volt a pályázati kiírások módosításáról volt szó Az 

Idegenforgalom és Turizmus valamint a vidék fejlesztési pályázat elfogadásáról 

határoztak. 

Felelős: Bukta László 

Határidő: folyamatos 

 

10. Az egyesület Mezőcsáton működő irodának és működésének megismerése érdekében 

a helyi újságban egy cikket jelentetnek, meg amelyben a rehabilitációs járadékról 

szóló törvény kivonatot magyaráznák meg köznapi nyelven.  

Felelős: Ducsai Judit 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

Melléklet: Jelenléti ív 

  


