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Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2014.02.19-én 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

 

1./ Támogató szolgálat 2013 évi beszámolóját a pénzügyi kimutatással át kell nézni  

      

     Felelős : Korenné Orosz Edit  

     Határidő : 1 hét  

 

2./Reuma klubunk 2014 február 27.én tartja farsangi összejövetelét egyesületünk több 

    dolgozója is rendszeres résztvevője ennek az eseménynek. Idén is a megszokott „csapat” 

    vesz részt a rendezvényen .  

     

    Felelős : Viszneki Nóra  

    Határidő : 1 hét  

 

3./ AMEOSZ OTTI ismét indít tanfolyamokat. 2014 évi feladatokhoz tartozó képzés a  

     szociális felmérés lenne. Jogy ÁLL a Magyarországon élő fogyatékosok helyzete. 

     Fiatal dolgozóink közül néhányat küldenénk a képzésekre  

 

    Felelős: Bukta László  

    Határidő : folyamatos  

 

4./A központi adatbázist át kell nézni, ahol kell, pontosítani az adatokat. Szükséges, hogy az  

     adatbázis a legfrissebb adatokat tartalmazza.  

  

      Felelős : Molnár Lászlóné, Pajor Tamás  

      Határidő: folyamatos  

 

5:/ A MEOSZ-nál tisztújító gyúlés lesz. A Híeine-Medine  szekció javalatot is tett a jelöltek 

      személyére. Egyesületünknek javaslattétel miatt küld E-mailt az Országos Szövetség.  

     ahol egyesületünk is javaslattételt tehet.  

 

     Felelős: Bukta László  

     Határidő: adott időszakban 2 nap  

 

     
6/Kulturális renfezvények  megrendezésére kerül sor. Területi , majd azt követően országos  

   szinten . Munkákat kell készíteni amelyekkel egyesületünk képviselteti magát ezeken a  

   rendezvényeken.a megbeszélésen több javaslat is elhangzott .A területi megmérettetésekre,  

   április-május hónapban kerül sor. ezt követően a nyár kimarad, majd végezetül a gála 

   időpontja, , a Fogyatékosok világnapján lenne .  

 

   Felelős : Elnökség   

    Határidő: folyamatos  

 

 

 



7/Esélyórák tartását tervezzük még az év elejére , ahol az oktatási intézményekben tartana 

   tájékoztatót  a fogyatékos emberek „világáról”  kerekes székes sorstársunk Komjáthy Zsolt. 

   egyre 1nagyobb az igény és  érdeklődés az ilyen jellegű tájékoztatókkal kapcsolatban . 

   A szomszédos településen Szihalmon, már pár hónapos múltja van. ott a tanári kar is kérte  

   előre egyeztetett időpontban, ők is meghallgatnák a tájékoztatót  

    

   Felelős : Bukta László Komjáthy Zsolt  

   Határidő: folyamatos  

   

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 


