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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2011. 05.11.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     A MEOSZ által szervezett tanfolyamokat figyeljük, és értesítsük a csoport vezetőket 

róla, hogy a tagokat tudják tájékoztatni a lehetőségekről és időben jelentkezhessenek 

azok akik szeretnék magukat tovább képezni.  

 

Felelős:           Balogi Sándorné 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     Az egyesületünk meghívást kapott a Füzesabonyban tartandó Civil Expóra, öt fővel 

veszünk részt ezen a rendezvényen az előzetes jelentkezés szerint. Erre a rendezvényre 

az egyesületet bemutató tájékoztató füzetet, a szolgálat munkájáról szóló anyagot, az 

üdülőt bemutató szórólapot, a város idegenforgalmát bemutató prospektust viszünk 

magunkkal, hogy jobban megismerhessék az egyesületben végzett munkánkat és a 

várost ahol élünk. 

 

Felelős:             Vámos Margit 

Határidő:         május 14 

 

3./     Az Abylimpia május 14-én lesz megtartva Sátoraljaújhelyen, ezen a rendezvényen az  

         Egyesületünk 12 fő részvételével lesz jelen, különböző sportágakat képviselve. Az előző  

         évekhez hasonlóan most is bízunk abban, hogy a résztvevők jól fogják érezni magukat  

         és sikeres napot zárnak. 

          

Felelős:             Bukta László 

Határidő          folyamatosan 

 

4./ Elhangzott egy olyan igény, hogy az egyesületnek készítetni kellene egy transzparenst. 

Ennek az ára húszezer forintba kerülne. El kell gondolkodni azon, hogy szükséges-e 

ilyen összeget kiadni érte, hisz nagyon kevés alkalommal tudnánk használni. 

 

Felelős:               Bukta László 

Határidő:           folyamatosan 

 

5./     Az egyesület folyosóján lévő függönyöket le kell szedni és a mosóba el kell küldeni az  

         ablakokat meg kell takarítani, még a nagy meleg beköszönte előtt. 

       

Felelős:    Molnár Józsefné 

Határidő:          folyamatosan 

 

 

 



6./     A MEOSZ elnökségi ülést tart pénteken a LÁT támogatás és az Állami támogatásról. 

        Az itt elhangzottakat a MEOSZ küldött értekezletén, amit Siófokon egy háromnapos 

        továbbképzéssel egybekötött ülésén fognak az egyesületek vezetői és küldöttei élé tárni.  

        Vezetőink itt értesülhetnek azokról a változásokról, amik az ügyintézéssel kapcsolatban  

        Az egyesület dolgozóit is érintik. 

  

Felelős:               Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

7./    Az egyesületen belül működő támogató szolgálat részére Miskolcon egy régiós  

        szakmai szintű tájékoztató lesz a térítési díjakkal kapcsolatosan. Erre a meghívásra az  

        egyesület elnöke és a szolgálat egyik munkatársa fog elmenni.  

 

Felelős:               Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

8./     Az egyesület elnökét megkereste az Országos SM klub Elnöke azzal a kéréssel, hogy a  

         Gyógyszergyártó cégeknek írjon, az egyesületünk nevében levelet melyben felkérjük  

         Őket támogatóként a szállás finanszírozására. Abban bízva, hogy az egyesületünk  

         részére adnak támogatást, amit fel lehet használni az országos rendezvényen résztvevők 

         számára. 

 

Felelős:                Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

9./     Az SM nappal kapcsolatosan a Reuma Korház gyógytornászai körében már beszéd 

         tárgya ez a rendezvény, többen szeretnének eljönni, illetve felajánlották, hogy szívesen  

         tornagyakorlatokat is bemutatnak, végeztetnek az érdeklődőkkel . Az egyesület elnöke  

         javasolja a klub vezetőnek, hogy egy meghívót vigyen ki a korház vezetője rész, és  

         személyesen is mondja el, hogy ezt nem az egyesületünk szervezte, hanem az Országos  

         SM klub vezetése, mi csak segítünk a lebonyolításban mivel városuk adta a helyet a  

         Rendezvénynek. Így a félreértések elkerülésével nem romlik meg a korház dolgozóival a 

         Kapcsolat. 

 

Felelős:               Gáspár László 

Határidő:            május 20 

 

   

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


