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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2010. 10. 06.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     Egyesületünk egy dolgozója a MEOSZ által szervezett „sorstársi tanácsadó” képzésen 

vett részt. A célja ezzel az Országos Szövetségnek, hogy minden egyesületnél legyen 

mentorállás havonta legalább 3-4 fő személyében. Ezeket, a személyeket lelkileg kellene 

erősíteni, a munkába állás és egyéb más jellegű problémáik megoldása elfogadása 

érdekében. Egy személlyel kb. négy alkalommal, kell foglalkozni.   

 

Felelős:           Gáspár László 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     A MEOSZ további képzéseiben szerepel az a lehetőség is, hogy egyesületek 

munkatársai részt vehetnek a munkaközvetítés, segítésében a megváltozott 

munkaképességű sorstársaink részére. Főleg a fiataloknak kell segíteni akik balesetből 

adódóan lettek fogyatékosak. 

 

Felelős:           Gáspár László 

Határidő:        folyamatosan 

 

 

3./     Az oktatás egy hét bentlakásos volt, majd folyamatosan küldik az anyagokat, melyből 

november 15-én kell vizsgáznia, kell a résztvevőnek. Az elnök kérésére ezt az anyagot 

két példányban kell letölteni, hogy más is olvassa el, ismerje meg az anyagot, mert, ha 

valamilyen okból kifolyólag nem lesz itt a megbízott személy akkor is legyen olyan aki 

tájékoztatást tud adni és eltudja látni ezt a feladatot. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő        folyamatos 

 

4./ A Civil Szövetség és a Humán Integra közös szervezésében Mezőkövesden tartanak 

képzéseket melyre az egyesület tagjai is jelentkezhetnek. Az adatlapokat ki kell tölteni a 

képzésben résztvevőknek, és október 18-ig el kell juttatni a Civil Szövetség elnökének. 

 

Felelős:            Vámos Margit 

Határidő:       folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 



5./    Az egyesület elnöke felkéri az elnökségi tagokat, hogy döntsenek abban, hogy  

        támogassa-e egyesületünk azt a kerékpárost, akit az idén az országjáró körútján fogadott  

        egyesületünk. Azzal kereste meg egyesületünket, hogy mire haza ért kilakoltatták a 

        családját a házukból,így anyagi segítséget kér egyesületünktől.  

 

Felelős: Bukta László 

Határidő:       folyamatosan  

 

   
6./     Az elnökség végig gondolta és megtárgyalta a kérést és úgy döntött, hogy azoknak az     

         Árvízkárosultaknak ad támogatást, akik itt élnek a megyében a településünkhöz közel. 

  

Felelős:            Elnökség 

Határidő:         folyamatosan 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 


