A Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete – MEEE
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A Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete – MEEE
feladatkijelölés a 2020-as esztendőre
I. Célkitűzések
II. Szervezeti felépítés, tisztségviselők, személyi kérdések
Az elnök feladata, tisztázza az egyik elnökségi taggal távolmaradásának okait, illetve ha e
feladat ellátása nem fér bele az idejébe, akkor a jövőt illetően célszerű lenne más
számára átadni az elnökséggel járó feladatokat.
Az ügyeleti rendszert a továbbiakban is ebben a formában próbáljuk meg fenntartani.
Önkéntes tagjaink munkáját csekély jutalmazással szeretnénk honorálni.
Ugyancsak fontos szerepet vállalnak az egyesület életében a hírláncosok. Fontos
feladatunk e személyek megbecsülése, és szerény mértékű elismerése.
Próbálkozni kell új tagok bevonásával, továbbá a fagravírozás területén egy
tagtársunktól kell tanácsot kérni.
Változatlanul számítunk önkéntes, megbízott pénztárosunk együttműködő, az egyesület
életét segítő munkájára.
Feladatként fogalmazható meg, hogy a kirándulással kapcsolatban felmerült
problémákat miként oldjuk meg. A közvélemény-kutatás alapján igény van erre, de
mégsem tudjuk kellő számú személy részvételét biztosítani.
Az elnök, az elnökség és a tagság is továbbra is számít az alapító elnökünk gazdasági
ügyeket kontrolláló, és az egyesület működését alapvetően meghatározó pályázatírási és
elszámolási feladatellátásában. Számítunk továbbá a MEOSZ-ban, az egyesületünk
érdekérvényesítő tevékenységének érdekében, valamint az önkormányzati
bizottságban, és az akadálymentesítési véleményezési eljárásokban végzett munkájára.
Az egyesület hivatalos szervek felé való képviseletében és a könyvelési feladatok
ellátásában, valamint az egyesület dokumentációs rendszerének teljessé tételében a
jövőben is számítunk megbízott könyvelőnk aktív, támogató közreműködésére.
Feladat a hírlevél rendszeressé tétele, új rovatok indítása, a hírlánc rendszer
stabilizálása.
Feladat a Facebook oldalunk működtetése nyílt formában, hogy egyre több személy
érhessen el bennünket.

III. Adminisztratív és szervezői feladatok
Feladat a honlap színesítése, a 25 évet átfogó anyagok elhelyezése, közkinccsé tétele.
Szorgalmaznunk kell, hogy a vezetők rendszeresen adjanak anyagokat a honlap számára.
Pl. a körök életéről, eseményeiről.
Arról volt szó, hogy ez évben a MEOSZ megújítja tagnyilvántartó rendszerét, de ez nem
következett be. Feladatunk, hogy az elnökségi ülések határozatai után a változások
pontosan legyenek dokumentálva, a határozatokról írásbeli értesítést küldjünk az
érdekelteknek. A tagok adategyeztetési munkáját be kell fejezni.
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Feladat, hogy a tagdíjbefizetések lehetőleg határidőre, de legkésőbb az első félév végéig
megtörténjen.
Feladat a pártoló tagi igazolványok kiosztása.
Javaslom, hogy a 25. éves évfordulónkra készítsünk egy emléklapot, és ez legyen az egyik
ajándékunk. További ötletek gyűjtése a jubileumi rendezvény színvonalasabbá tételére.
Szponzorok keresése.
Célunk a napi ügymenet zökkenőmentes, legalább ilyen színvonalú fenntartása.
Feladatként jelölhető meg a következő esztendőre, hogy az elektronikus és papír alapú
anyagok tételes rendszerezése megtörténjen, és az alapító elnök által elkészített 25. éves
kronológiájához kapcsoljuk. Az erőforrások hiánya miatt a honlapon folyamatosan, a
készítés folyamatában jelenítsük meg és gyűjtsük a dokumentumokat!
A jövőben a színes nyomtatóhoz tonerek beszerzése és beüzemelése.
A pályázatfigyelés hatékonyságán feltétlenül javítani kell a jövőben.
Feltétlenül szükséges, hogy a meglevő pozícióinkat megtartsuk az új önkormányzati
felállásban is. Felvesszük a kapcsolatot az új polgármesterrel, Pintér Tamással, és az
önkormányzati képviselőkkel.
Bár a közeljövőben nem várható választás, de a mozgóurna igényekkel kapcsolatos
feladatot mindenképp magáénak érzi az egyesület vezetése.
A beteglátogató személyének megtalálása fő cél kell legyen.
Cél a taglétszám növelése, különös tekintettel az ifjú tagokra. Cél a célközönség elérése,
pl. adatgyűjtéssel.

IV. Információcsere, mint szervezői munka alapja
Az ez évi tapasztalatokból kiindulva nagyobb figyelmet kell fordítanunk az adatvédelmi
szempontok érvényesülésére. A tagokat kérjük, hogy az információkat - egyesülettel
kapcsolatos, és esetleg más külső személyek által szerzett - osszák meg velünk, ahogy az
a Facebook oldalon működik.
Az elért eredmény megtartása fontos célkitűzés. Továbbra is vezetjük az ügyeleti naplót,
illetve az irodai eseménynaplót.
VÁROSI MÉDIA: Kapcsolattartás a médiával, amit egy pártoló tagunk jóvoltából sikerült
megoldani.
HÍRLEVÉL: A következő esztendőben is tervezzük a hírlevél készítését, kiegészítve a
rejtvényversennyel, várhatóan évi 6-7 számmal. Megjelenések tervezett hónapjai:
január, március, május, augusztus, október, december. A megjelenések száma és
terjedelme, az információktól és aktualitástól függően változhat.
HONLAP: A belső látogatottsági adatok növelése, amit a honlap további reklámozásával
érhető el. Ami a külső személyek látogatottságának növelése, - ezzel esetleg taglétszám
növekedését vonhatná maga után -, egy szponzorok által támogatott nyereményjáték
indításával lesz lehetséges. A jogi keretek, illetve feltételek kidolgozása egy felkért
ügyvéddel kidolgozás alatt van.
FACEBOOK: A Facebook oldal további sikeres működtetése nyitott formában.
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FILMAJÁNLÓ: Érdemes lenne valakit ezzel a feladattal megbízni, aki erre fogékony.
Az információáramlás beindítása érdekében valamilyen ötletet ki kell találni.

V. 2019. évi programjaink teljesülése
A kézműves műhely további sikeres működtetése.
Feltétlen beszélnünk kell a kirándulások jövőjével kapcsolatosan, és döntést kell hozni a
jövőbeli teendőkre vonatkozóan.
Feladatként jelölhető meg, hogy az akadálymentesítési kérésünket újból írásban jelezzük
az új városvezetés felé.
Feladat, hogy az akadálymentesítéssel kapcsolatosan az együttműködés még szorosabb
legyen, és a kivitelezések során feltétlenül keressék meg az egyesületet
akadálymentesítési szempont szerinti véleményezésre. – Sajnálatos módon a Pentele
Klubháznál ez elmaradt. –
Segítséget kérünk a kártyanaptárunk terjesztéséhez. El kell készíteni azon listát, amely
tartalmazza azokat az intézményeket, szervezeteket, vállalkozásokat, melyeket
megkérünk a 2020. évi kártyanaptárunk terjesztésére.
Célszerű újabb kísérletet tenni arra, hogy a városban levő mozgáskorlátozott
személyeket valamilyen formában elérjük, és meg tudjuk szólítani. Alapszabály
módosítást javasolunk a pártoló tagi státusz megváltoztatására.
Az akkreditált foglalkoztatás bevezetésének vizsgálata.
A kulturális tevékenységek közül a színházlátogatások mindkét formáját fenntartjuk. Az
igényként megjelenő mozis programok indítása a Dózsa Mozicentrum felújítását
követően szerveződne.
Figyelembe véve a jövő év ünnepek elrendezését - húsvét 2020. április 12. és 13. javaslom a locsolóbál időpontjául 2020. április 22-ét.
Az egyesület két éves nagy rendezvényét a jövőben is megrendezzük. Az egyesület
fennállásának 25. évfordulóját is méltóképpen kell megünnepelni. Időpontjavaslat:
2020. december 09. szerda, vagy az évforduló pontos napján december 11-én, pénteken.
A játékklub a jövőben is folytatódik.
A teadélután a jövőben is folytatódik.
Úgy látszik, hogy a közvélemény-kutatással egyezően a sütögetős piknik találkozási
formára szükség van, így a nyári hónapokban tervezzük be ezen rendezvény több
alkalommal való lebonyolítását. Javasolt időpontok – természetesen bármi más is lehet,
és több is – 2020. június 20. és szeptember 19.
Bármennyire is jó gondolatnak látszik az adománykuckó, de a további sorsa átgondolást
igényel. Hasonló a helyzet a smink-körrel kapcsolatosan is.
Folytatjuk az évi egy-két alkalommal meghirdetett BOCCIA versenyt az MMK udvarán,
egyet a nyár elején, a másikat nyár végén. Tervezett időpontok: 2020. június 13. egyéni
verseny, és 2020. július 18. páros verseny.
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Célunk, hogy 2020-ban a 2019 évi lebonyolításhoz hasonlóan kívánjuk megszervezni a
II. MEEE rejtvénybajnokságot. Javasolt időpontok: az első hat hónapjának utolsó
csütörtökje.
Az újságban – hírlevélben - folytatjuk a rejtvényversenyt, s reméljük időközben többen
kapcsolódnak be ebbe a szórakozási formába.
Terveink szerint folytatjuk a számítástechnikai ismeretek oktatását gyakorlati tudás
átadásával, így a Facebook használatával, a böngészőprogramokkal és a
levelezőrendszerekkel való ismerkedéssel.
Tervek:
1, Tervezzük egy rejtvényklub indítását az egyesület elnöke közreműködésével, ahol
közösen fejtenénk meg különböző típusú rejtvényeket, és megbeszélnénk a különböző
rejtvényfejtési technológiákat, ötleteket.
2, Leendő tagtársunk vezetésével egy kártyaklub indításban gondolkodunk, ha lenne
néhány erre fogékony tagtársunk, aki rendszeresen részt venne a klubfoglalkozásokon.
3, Tervezzük, hogy a honlap olvasottsági létszámának növelése céljából, szponzorok által
felajánlott nyereményekkel rejtvényfejtő versenyt indítunk.

VI. Külső kapcsolatok
Feladatunk, hogy lobbizzunk annak érdekében, hogy az alapító elnökünk a MEOSZ
ügyvivő körébe a következő ötéves ciklusba is képviselhesse egyesületünket. E munka
eredményeképpen érdemes lenne a jövőben a mohácsi, gyulai, szekszárdi,
székesfehérvári, győri tagszervezetekkel való szorosabb együttműködés kialakítása.
A tapasztalatok alapján érdemes lenne átgondolni:
a) pártoló tagi rendszerünket,
b) az akkreditált foglalkoztatás lehetőségét,
c) a szervezetfejlesztést, a tagi fiatalítás szempontjából egy hatékonyabb tagszervezési
mód kidolgozását,
d) valamint a megyei tagegyesületekkel és csoportjaikkal (Mezőfalva, Rácalmás) való
együttműködés kereteit,
e) a mohácsi tagszervezethez egy kirándulás szervezését a tavasz végén, nyár elején.
Feladat a december 4-i karácsonyi műsorra való meghívás, és 2020. május végén
esedékes Parázs-Varázson való vendéglátás megszervezése.
Kiemelt feladatunk, hogy az irodabérlést a jelenlegi bérleti díjhoz közeli összegen tudjuk
biztosítani. Ezzel a tagjaink számára a közösségi teret, valamint a nyugodt munkához
való feltételeket meg tudjuk teremteni.
Ez évben is, és jövőre is szándékozunk információhordozós kártyanaptárt készíteni. Úgy
tűnik, hogy a székesfehérvári Extra Média Nyomda Kft. - extranyomda@enternet.hu ajánlata igen kedvező 6 Ft/db+ÁFA=7.62 Ft/db áron.
Az önkormányzatnál megszerzett pozícióinkat szeretnénk megőrizni, és ennek
érdekében felvettük a kapcsolatot az új városvezetéssel, Pintér Tamás polgármester
úrral. Mindenképpen célunk, hogy az önkormányzat bizottságában legyen képviselete az
egyesületnek, a mozgáskorlátozottak érdekérvényesítő szerepét szeretnénk legalább
megtartani, de inkább erősíteni.
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Jelezni kellene a járda javítását, valamint a forgalmi jelzőlámpák problematikáját!
Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesülettel laza kapcsolatfenntartásban vagyunk
érdekeltek, sajnos szorosabb kialakításra úgy látszik nincs mód.
„Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesülettel kötödésünk abból állt, hogy évente
rendszeresen részt vettünk az Egyesület által meghirdetett „Ez vagyok én” kiállításon.
Sajnos a 2019. évben ez a kiállítás nem kerül megrendezésre.
Feladatként jelölhető meg a Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülettel kapcsolatos
információk beszerzése, a MEOSZ álláspontjának megismerése a szervezettel
kapcsolatosan. Az információk birtokában dönteni kell az esetleges fúzióról, vagy annak
elutasításáról.
2018-ban a Rudas és a Pannon iskolák vállalkozó tanulói segítettek egy átfogó felmérést
készíteni a város útvonalairól akadálymentesítési szempontból. A volumene miatt a
szakmai összegzés és javaslattétel a 2020. év feladata lesz. Végig kell gondolni, hogy
érdemes-e még a kérdéskörrel foglalkozni. Véleményem szerint, igen mert az új
városvezetés talán fogékonyabb lesz ezekre kérdésekre, mint az előző. A
középiskolákkal érdemes lenne felvenni a kapcsolatot, miként teljesíthetnek kötelező
közösségi szolgálatot az egyesület keretei között.
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