Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne postihnutýchch Michalovce

SPRÁVA
O ČINNOSTI OKRESNEJ RADY SZZP MICHALOVCE do augusta 2013
Okresná rada SZZP na prvom zasadnutí schválila plán práce OR SZZP na rok 2013, ktorý
obsahuje terminované úlohy na rok 2013. Terminované úlohy sa plnia počas celého roka 2013.
A, Zabezpečenie konferencie OR SZZP Michalovce, ktorá sa uskutočnila v apríli 2013, kde
hlavnými bodmi bola správa o činnosti za rok 2012, správa reviznej komisie za rok 2012.
B, Zabezpečenie 13.ročníka oblastných športových hier zdravotne postihnutých detí, mládeže a
dospelných, ktoré sa uskutočnili v máji 2013 vo Vyšnom Nemeckom. Súťažilo sa v rôznych
disciplínach a víťazi boli odmenení diplomami a odmenami.
C, Fašiangové posedenie, ktoré zabezpečila OR SZZP Michalovce pre členov základných
organizácií a ostatných občanov v mesiac február 2013
D, Bol zabezpečený pobyt v Chorvátsku a Turecku.
E,Pri príležitosti - Dňa matiek – v mesiaci máji 2013 bolo zorganizované kultúrne podujatie.
F, V mesiaci júl členovia ZO SZZP sa stretli pri vatre a opekačke vo Vyšnej Rybnici.
G, Pre členov zdravotne postihnutých a ostatných občanov sa uskutočnila prednáška o
diabetikov ,ktorú predniesol prezident DIA Mudr.Jozef Borovka.
Zučastňovali sme sa na každej výročnej schôdze ZO SZZP,kde hodnotíme kladne organizácie a
spoluprácu ,ako s predsedami ZO SZZP, tak aj s členmi.
H, V mesiaci október 2013 OR SZZP v spolupráci s mestom Michalovce pod záštitou predsedu
KSK JUDr. Zdenka Trebulu sa bude konať 10te výročie Srdce ako dar, kde vystúpia spevácke
skupiny zborového spevu ľudovej piesne, modernej piesne, divadelný kolektív, sólisti speváci,
ľudoví rozprávači, recitátori, autori literárnej tvorby, tanečné kolektívy ľudového a moderného
tanca, žiakov špeciálnych škôl.
CH V októbri sa naši členovia zúčastnia pri kladení vencov na Dukle v Tokajíku a Svidníku.
I, V novembri sa priravuje benefičný koncert.
J, 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

