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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2010. 06. 09.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./      Az egyesületünk szerződést kötött az ÖMÉFA alapítvánnyal. A rehabilitációs 

járadékosok mentorállása itt történik. Figyeljünk oda a járadékos személyekre,sok 

esetben feszülten, szorongva érkeznek ide, próbáljuk feloldani a hangulatukat egy- két 

érdeklődő szóval. 

 

Felelős:           minden dolgozó 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     A Szikra Alapítvány egy kihelyezett tréninget indított Mezőkövesden az egyesületünk 

dolgozói közül nyolc fő vett sikeresen ezen az előadás sorozaton, melyről mindenki 

tanúsítványt is kapott.  

 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:        folyamatosan 

 

3./     A MEOSZ küldött értekezlete és a társegyesületek küldött értekezletein részt vettünk 

minden alkalommal ahová meghívást kapott az egyesületünk. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő        folyamatosan 

 

4./     A Civil hét zárása jól sikerült most is az elmúlt években az egyesületünk gondoskodott a 

fellépők étkeztetéséről, ezért köszönetet mondott az elnök minden résztvevőnek. 

Vannak észrevételek a hiányosságokról a Civil szövetség felé jelezni, kell, hogy a 

jövőben ne történjen meg az, hogy ebéd után nem tudunk adni egy pohár vizet, sem mert 

az a Civil szövetség sátrában van, ami elég távol volt a mi sátrunkhoz. 

 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

 

 

5./        Az egyesületünk két fát vásárolt és ültette el a madarak és fák napja, valamint a civil 

            hét programjában szereplő tevékenység egyike. Az egyesület elnöke javasolja hogy a  

            két fa mellé készítetni kellene egy- egy táblát, hogy az egyesületünk illetve az  

            egyesület reuma klubjának a jubileumára lett a fa ültetve. 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 
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6./     Az egyesület honlapját rendbe kell tenni, napra készek legyenek az információk rajta 

         hogy minden érdeklődő az épp aktuális dolgokról szerezhessen információt. Valamint  

         utána kell érdeklődni, hogy miért nem nyitható meg  a weblapunk. Vegyük fel a 

         kapcsolatot a szolgáltatóval. 

          

Felelős:             Lázár Szilárd 

Határidő:         folyamatosan 

 

7./     Az egyesületünket ellenőrizte az ÁSZ. A vizsgálat során felmerült, hogy 

rendezvényekre is pályázhatna az egyesületünk és, hogy ezt a lehetőséget miért nem 

használjuk ki. Valamint kritika hangzott el a MEOSZ felé, hogy a kapott támogatást , ha 

nem jelezzük vissza nem kapjuk meg. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatos 

 

8./     A  Támogató szolgálatnak egy millió ötszázezer Ft elkülönített pénze van a kliensektől   

         begyűjtött összeg. Várhatóan az idén újabb egy millió Ft-ot tudunk félre tenni és lekötni  

         bankbetétben, így az elkövetkező évben a Kombó eladásának összegével le tudná  

         cserélni a szolgálat a személygépkocsit egy új gépkocsira. 

        

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatos 

 

9./     A rehabilitációs járadékos és foglalkoztatás felülvizsgálata novemberben kezdődik. 

         Jelenleg rehabilitációs alapfoglalkoztatás folyik az egyesületünknél. El kell gondolkodni  

         Azon, hogy új tanúsítványt szerezzünk és akreditációs munkakört, hozzunk létre ezzel  

         lehetőséget biztosítanánk további munkakör betöltésére. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

10./    A MEOSZ ha szervez, LÁT képzést akkor a két új csoportvezetőt, Szűcs Gábort 

          Emőd, és Nagy László Igrici összekötőket kell elküldeni, hogy a településükön  

          eltudják látni ezt a feladatot. A MEOSZ felé Jankovits Anrdeának jelentsük le ezt a két  

          főt, hogy tudjanak róla, ha tanfolyamot indítanak. 

          Borsodivánka településre, addig, amíg új csoportvezetőt nem találunk Ducsai Juditot  

bízzuk meg. A helyi Önkormányzattal fel kell venni a kapcsolatot, hogy a lakosokat 

értesítse a gyűlés időpontjáról ahol megválasztásra, kerül a helyi vezetőjük. 

           

Felelős:           Bukta László 

Határidő:        folyamatos 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 



 

 

 

 

 

 


