Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne postihnutýchch Michalovce

SPRÁVA
O ČINNOSTI OKRESNEJ RADY SZZP MICHALOVCE ZA ROK 2012
Okresná rada SZZP na prvom zasadnutí schválila plán práce OR SZZP na rok 2012, ktorý
obsahuje terminované úlohy na rok 2012. Terminované úlohy sa plnili počas celého roka 2012.
A, Zabezpečenie konferencie OR SZZP Michalovce, ktorá sa uskutočnila dňa 5.4.2012, kde
hlavnými bodmi bola správa o činnosti za rok 2011, správa reviznej komisie za rok 2011.
B, Zabezpečenie 12.ročníka oblastných športových hier zdravotne postihnutých detí, mládeže a
dospelných, ktoré sa uskutočnili dňa 6.6.2012 v Jastrabí pri Michaloviach. Súťažilo sa v rôznych
disciplínach a víťazi boli odmenení diplomami a odmenami.
C, Zabezpečenie 9.ročníka regionálnej prehliadky ZUČ zdravotne postihnutých detí, mládeže a
dospelých z okresu Michalovce, Sobrance, Vranov n/Topľou, Košice okolie, Snina, Gelnica,
Medzilaborce, Humenné, Spišská Nová Ves pod názvom Srdce ako dar, ktorá sa uskutočnila v
dňoch 24. a 25. septembra 2012 v MsKS Michalovce. Za svoje vystúpenia boli odmenení
diplomami a vecnými cenami.
D, Fašiangové posedenie, ktoré zabezpečila OR SZZP Michalovce pre členov základných
organizácií a ostatných občanov v mesiac január 2012.
E, Bol zabezpečený pobyt v Chorvátsku a rekondičný pobyt členov ZO SZZP v Podhájskej a v
Turčianskych Tepliciach.
F, Pri príležitosti - Dňa matiek – v mesiaci máji 2012 bolo zorganizované kultúrne podujatie.
G, Pre členov zdravotne postihnutých a ostatných občanov sa uskutočnila prednáška o zdravotných
rehabilitáciách, ktorú predniesol MUDr. Marián Biľo.
H, V mesiaci november 2012 OR SZZP v spolupráci s mestom Michalovce pod záštitou primátora
mesta Mgr. Viliama Záhorčáka zorganizovala 3.ročník benefičného koncertu pre členov základných
organizácii ZO SZZP aj pre občanov mesta. Vystúpili Jožko-Jožka, súbor Dargovčan, zaslúžilá
umelkyňa Mária Macošková a Základná umelecká škola Michalovce pod vedením p.Herstkovej.
CH, Okresná rada SZZP kladne hodnotí činnosť ZO SZZP zo záverov účasti na ich výročných
schôdzach, ZO SZZP zabezpečujú svoju činnosť na základe plánov práce – organizujú rôzne
prednášky, posedenia pre svojich členov pri rôznych príležitostiach – Deň matiek, mesiac úcty k
starším, posedenie s jubilantmi, rôzne kultúrne a športové podujatia, pomoc starším a ťažko
zdravotne postihnutým občanom, zájazdy a výlety, čím prispievajú k spestreniu života svojich
členov, za čo im patrí poďakovanie.
S pozdravom,
Eva Hlodinková
predsedníčka OR SZZP Michalovce

