
E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2011. 12.14.-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     Az egyesület elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a MEOSZ által szervezett 

programokra, rendezvényekre minden esetben az elnökségi tagok közül valaki menjen 

el, hogy az ott elhangzottakról időben értesülve legyen az elnökség. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     A megszorítások miatt a MEOSZ sem fog tudni több támogatást adni az egyesületek 

részére ezért minden dolgozónak felhívja a figyelmét az elnök, hogy a pályázati 

lehetőségeket figyelje mindenki, mert ezzel lehetőséget tudunk biztosítani az egyesület 

fenntartására. Jelenleg a pályázatok az Önkormányzatok részére van kiírva, és csak 

együtt lehet benyújtani a pályázatot. Gondolkodjunk el azon is, hogy milyen 

rendezvény, vagy program lehet az amit az Önkormányzattal közösen tudnánk 

lebonyolítani, illetve résztvevői, partnerei tudnánk lenni. 

 

Felelős:             Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

3./     Az elnökség részéről felvetődött az a gondolat, hogy az iskolák igazgatójával fel kellene  

         venni a kapcsolatot, hogy osztályfőnöki órán, vagy testnevelési órán megismertetnénk a  

         gyerekekkel a mozgássérültek életét, a kerekesszék használatát. 

          

Felelős:             Bukta László 

Határidő          folyamatosan 

 

4./ Az egyesület reuma klubja és az Ifjúsági csoport vezetője beszéljen meg egy-egy 

programot, amit az év folyamán közösen szerveznek és bonyolítanak le. Ezzel is be 

vonva azokat a fiatalokat, akik könnyebben tudnak mozogni és egy- egy rendezvényre 

szívesen el jönnének. 

 

Felelős:                Laki Zsuzsanna, Kuruczné Panyi Tünde 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

 

 

 

 

 

 



5./     A MEOSZ részére az Ifjúsági csoport vezetője írjon egy beszámolót, hogy a 2011.-es  

         évben , milyen programokat szerveztek a fiatalok részére és néhány fényképet is  

         mellékeljünk az anyaghoz.. 

       

Felelős:   Vámos Margit, Kuruczné Panyi Tünde 

Határidő:         folyamatosan 

 

 

6./     Az SM klub rendezvénye nagyon jól sikerült, a tagok nagy része eljött az ünnepi klub  

         napra és nagyon jól érezték magukat. Az elhangzott előadás után kötetlen beszélgetés  

         volt és a felmerülő kérdésekre Dr. Guseo András válaszolt a tagoknak. 

  

Felelős:               Gáspár László 

Határidő:            folyamatosan 

 

7./    Az egyesület reuma klubja is megszervezte az év utolsó karácsonyi klubnapot, kis  

        műsorral kedveskedtek a résztvevőknek és ezt követően egy zenés, táncos vacsorával  

        zárták az évet. A résztvevők nagyon jól érezték magukat és sikeres volt a rendezvény. 

 

Felelős:              Laki Zsuzsanna 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

8./     Az egyesület dolgozói között felmerült az a lehetőség is, hogy bent az egyesületben  

         lehetne szervezni egy szilveszteri bulit. Mérjük fel, hogy kik lennének azok, akik el  

         jönnének, érdemes-e megszervezni, lenne-e elég érdeklődő. 

 

Felelős:                Balogi Sándorné 

Határidő:            folyamatosan 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


