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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2011. 09. 28.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1./     Az egyesület Támogató szolgálatánál ellenőrzést tartottak. Ugyan ezt a vizsgálatot már a 

Gyámhivatal részéről megtették és ők sem találtak semmi hibát. Ezért a szolgálat 

vezetőjét dicséret illeti. A szolgálat részére elkészült a pályázati anyag is, ami a 2012-

2014. évesre szól az abban vállalt nyolcezer feladategység nem jelent gondot a szolgálat 

részére. Tudomásunk szerint a pályázathoz kapcsolódott a „Krízis” alapítvány is. 

  

Felelős: Bukta László, Korenné Orosz Edit 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     A MEOSZ kérésére kitöltendő kérdőívekről és azok beérkezéséről a MEOSZ 

sajtótájékoztató anyagából is és a Humanitás újságból értesültünk. Egyesületünk a 

második legtöbbet kitöltött kérdőívet küldte vissza. Sajnálattal láttuk, hogy az ország 

többi egyesülete nem nagyon mozdult meg abban a kérdésben, amely minket érintő 

kérdésekről szólt. Elgondolkodtató, ha azzal a kéréssel fordulna az egyesületek felé a 

MEOSZ vezetése, hogy demonstrációt szerveznek a fogyatékkal élők érdekeiért, akkor 

mennyi emberre lehetne számítani. Nehezen lehet eldönteni, hogy ez érdektelenség, 

belefáradtak vagy megfásultak az emberek, hogy úgy sem tehetnek semmit, mert úgy is 

az történik, amit a kormány akar. Vagy egyfajta megfélemlítésről van szó és nem 

mernek az emberek véleményt mondani, a saját érdekeikért kiállni. 

 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:          folyamatosan 

 

3./    Az egyesület elnökét megkereste Kőszegi Judit betegjogi képviselő és felajánlotta, hogy  

        egyesületi tagok részére nagyon szívesen tart előadást, és válaszol azokra a kérdésekre  

        amelyek foglalkoztatják a hallgatókat. Az elnökség arra gondolt, hogy az egyesület  

        reuma klubja szervezze meg ezt az előadást egy klubnap keretén belül. 

          

Felelős:               Laki Zsuzsa 

Határidő            folyamatosan 

 

4./ Az egyesület elnöke a felkérés együttműködésre a Népszámlálás Civil Partner Program 

keretén belül Miskolcon volt megbeszélés, ahol felhívták a figyelmet arra, hogy a 

fogyatékkal élő emberekkel kapcsolatos kérdésekre mindenki válaszoljon, mert ha ezt 

nem teszik meg, akkor nem kapnak igazi képet a fogyatékos emberekről. Arról is 

tájékoztatást kaptak, hogy lehetőség van elektronikus úton is ezekre a kérdésekre 

válaszolni október 15-ig.    

 

Felelős:                Bukta László 



Határidő:            folyamatosan 

5./     A Kazincbarcikán megrendezésre kerülő esélyegyenlőségi nap október 01-én lesz. Ezen 

         a rendezvényre egyesületünktől legalább négy fő vegyen részt. 

       

Felelős:     Bukta László 

Határidő:          folyamatosan 

 

 

6./     A Miskolci Egyetemen október 14-én konferenciát tartanak egy előadást melynek címe 

         „Életen át tartó tanulás” az aktív minőségi időskor alapjai. A konferenciát mindazok 

         számára ajánlják, akik szociális, gyermekvédelmi, oktatási, nevelési, fogyatékosságügyi 

         intézményeknek, szervezeteknek ahol szociális munkát végeznek. Amennyiben az van 

         érdeklődő abban az esetben a jelentkezési lapot október 10-ig el kell küldenünk a 

         „Napfény az Életnek Alapítvány” részére.  

 

Felelős:                Bukta László 

Határidő:             október 14 

 

7./     Az egyesület meghívást kapott a B.A.Z. Megyei Nyugdíja Klub kulturális találkozójára 

         Melynek címe „Halló még itt vagyok” A rendezvényen nyugdíjas klubok lépnek fel a  

         mezőkövesdi Közösségi Ház színház termébe. Az előző évhez hasonlóan most is részt  

         veszünk ezen a programon.  

 

Felelős:                Bukta László 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

 

   

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 


