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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2011. 07. 27.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1./     A városunkban működő Támasz szolgálat megszűnik és az ott dolgozó három gondozó 

illetve két gépkocsivezető feladatkörét és ügyfeleit az egyesület szolgálata próbálja 

bevállalni, hogy ne maradjanak gondozás nélkül a rászorult ügyfelek. Fontos, hogy a 

gondozottak a változást ne úgy éljék meg, hogy a számukra szükséges ellátást nem 

kapják meg, ezért aki a szolgálathoz fordul segítségért azt a lehetőséghez képest vállalja 

fel a szolgálat.   

  

Felelős: Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     A szolgálatnál felmerülő többlet feladat ellátása nagyon fontos, viszont a nyolcórás 

munkaidőt tartsuk be a dolgozóknál, mivel túlórát nem tudunk fizetni sem a gondozók, 

sem a sofőrök részére, ezért az ügyfelekkel is úgy kell egyeztetni, hogy a gondozási idő 

és a szállítások is munkaidő alatt történjenek.  

 

Felelős:             Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő:          folyamatosan 

 

3./    Gondoljuk végig, hogy a szolgálat részére ki kellene a diszpécseri szolgálatot alakítani.  

         Sajnos az a tapasztalat, hogy az ügyfelek az utolsó pillanatban szólnak, hogy gépkocsira  

         lenne szükségük és ez sok esetben az addig beírt szállítást át kell rendezni, hogy eleget  

         tudjon tenni a szolgálat. A szállítási tarifa az továbbra is negyven Ft/ km. marad.    

          

Felelős:              Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő            folyamatosan 

 

4./ A pályázati kiírásokat figyeljük, a szolgálat részére várhatóan augusztus hónapban 

megjelenik az új kiírás. Figyelmesen nézzük át és úgy legyen megírva a pályázat, hisz 

nagyon sok múlik azon, hogy mennyit kap a szolgálat, hogyan tud működni. 

 

Felelős:                Korenné Orosz Edit, Viszneki Nóra 

Határidő:            folyamatosan 

 

5./     A Civil szövetség újságjába a Hírlevélbe írni kell egy cikket az országos SM      

         nap rendezvényről, hogy a város lakossága is értesüljön róla, hogy milyen sikeres  

         volt  a találkozó, milyen élményekkel lettek gazdagabbak a résztvevők. 

       

Felelős:    Gáspár László 

Határidő:          július vége 



 

 

 

6./     Az adó 1%-os értesítő megjelent a weblapon. Nézzük meg a jelentésben, hogy mit 

         vásároltunk, hová költöttük el ezt az összeget. A számlákat el kell készíteni, mert ezzel  

         el kell számolni. 

  

Felelős:                Viszneki Nóra 

Határidő:            folyamatosan 

 

7./     Az egyesület részére folyamatosan érkeznek a társegyesületektől és más  

         Civilszervezetektől a meghívások különféle rendezvényekre. Ezekre a meghívásokra  

         a munkatársaink közül valaki mindig képviselje az egyesületet, hiszen megtiszteltek 

         azzal, hogy a rendezvényükre meghívtak bennünket.   

          

 

Felelős:                Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

8./     Az egyesületet megkereste emailban a MEOSZ azzal a kéréssel, hogy januárban egy  

         Csoport érkezik Amerikából és az ide látogató fiatal egyetemistáknak egy egész napos 

         programot szervezzünk. Nagyon fontos, hogy a város és az egyesületünk is be legyen  

         mutatva, hogy úgy menjenek el a vendégek, hogy kellemes szép emlékekkel térjenek 

         vissza. 

 

Felelős:                Vámos Margit 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

 

   

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


