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Napirendi pontok:  

• Közgyűlésen meghatározott feladatok előkészítése. 

• SZJA  1% támogatás felhasználása szakmai feladatokra. 

• Egyéb.   

 

1. Veres Erzsébet és Péterné Molnár Gizella részt vett a 3SZ küldöttgyűlésén. Ott elhangzott, hogy a 

szervezet Liliom utcai irodája az épület életveszélyessé nyilvánítása miatt megszűnt. Jelenleg a 3SZ-

nek nincs irodája. Titkárjuk is munka mellett látja el a feladatokat. Pénzügyi nehézségeik is vannak. 

Mind ezek és az egyéb, civil szervezetek életét nehezítő problémák miatt a 3SZ működése és 

működtetése komoly nehézségekkel bír. A szervezet ernyőszervezetként működik, ha a tagjai nem 

aktívak, nem tud működni. Elhangzott, hogy kérik a tagszervezetek segítségét a 3SZ működtetésében. 

Ezzel kapcsolatban e-mail-ben fog érkezni azoknak a feladatoknak az összessége, amelyekben várják 

a segítségünket. A listát a levelezőlistán közzétesszük, hogy a tagság is tudomást szerezzen róla. 

2.  Kozma Judit a Miskolci Egyetem, BTK Szociológiai Intézet, egyetemi docense megkereste az 

egyesületünket, hogy az induló egészségügyi szociális munka képzésükhöz adjunk segítséget. 

3 tagunk (Dócs Ágnes, Péterné Molnár Gizella , Tőtösné Szilágyi Mária) neve merült fel tapasztalatuk 

és földrajzi közelségük miatt. Velük vesszük fel a kapcsolatot e-mailben és telefonon, hogy ebben az 

ügyben az egészségügyi szociális munkát képviseljék. Felelős: Veres Erzsébet. 

 

3. MACSGYOE 

A szervezettel már több ízben próbáltuk felvenni a kapcsolatot, mindig  a sok fontosabb feladatukra 

hivatkoznak. Most a 3SZ közgyűlésén szintén történt erre irányuló kérés, de konkrét időponttal még 

mindig nem rendelkezünk. Ha 1 hónap múlva sem történik semmi, akkor egy terepen dolgozó 

tapasztalt kollégával fogjuk felvenni a kapcsolatot. Felelős: Péterné Molnár Gizella. 

 

4. Adatnyilvántartás 

Régi elmaradásunk az adatnyilvántartó kérdőív eredményeinek nyilvánossá tétele. Jelenleg nincs a 

honlapunkon sem aktuális taglista, sem az általunk ismert kórházi szoc. munkások aktuális listája. 



Horváthné Mészáros Gabriella jelzi, hogy az egyesületi anyagok között van az adatnyilvántartó 

kérdőív eredménye, azt fel kell tenni csak a honlapra. Ehhez segítséget kér. Veres Erzsébet kéri, hogy 

e-mailben jusson el hozzá az anyag. Felelős: Horváthné Mészáros Gabriella, Veres Erzsébet  

 

Felmerült: 

• a honlapon lehetne egy új menü a tagjaink mellett az országban elérhető kórházi szociális 

munkások elérhetőségére. 

• vajon milyen a honlap látogatottsága? 

• Facebook aktivitásunk is lehetne erősebb. 

 

5. Megkereste az az egyesületünket az Érdekvédő Szülők Csoportja, azzal a kéréssel, hogy 

támogassuk a petíciójukat, melyet a beteg gyermekkel utazó szülők utazási költségeinek 

megkönnyítése érdekében állítottak össze. Az elnökség úgy határozott, hogy a pontos szöveget a 

levelező listán a tagság tudomására hozza, kikéri a véleményüket. Ha nincs vélemény az elnökség 

mindenképpen válaszol. 

6. Szakmai program 

Döbrentei Szilvia (Honvédkórház-ÁEK Hévízi Rehabilitációs Intézet)) által lehetőségünk nyílna 

szeptemberben egy kommunikációt fejlesztő tréner tréningjén részt venni. Ehhez a programhoz 

társítanánk Gyenesdiáson egy csapatépítő EÜDSZM napot és a következő elnökségi ülésünket is. A 

programok szervezése folyamatban van.   Ha a konkrét időpont rendelkezésünkre áll Ilonkay Katalin 

lesz az esemény koordinálója. 

7. A nyilvántartásunk szavazásáról összefoglaló készül. Felelős: Horváthné Mészáros Gabriella 

 

 

Budapest, 2017. 06. 21. 

 

 Veres Erzsébet 
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