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A Nyugdíjasok Klubjainak MJV Szövetsége 2022. évre szóló munkaterve 

 

 

Kecskemét MJV Önkormányzatának 2019-2024. időszakra szóló Idősödési és Idősügyi Koncepciója  

tartalmazza azokat az elemzéseket, amelyek szerint a jelenlegi demográfiai tendenciákat alapul véve 2050-

re Kecskemét város lakosai közül mintegy 40.000 fő 60 év fölötti lesz. Az előbbi dokumentum célokat és 

feladatokat fogalmaz meg az Önkormányzat és mindazon szervezetek, így Szövetségünk számára is, 

amelyek az idősödő és idős emberek jó fizikai és mentális állapotának megtartásáért tehetnek. A cselekvés 

célja, hogy az 55 év felettiek minél tovább megőrizzék közösségi aktivitásukat, amely hozzájárul 

egészségük és öngondoskodási képességük megőrzéséhez, időskori életük kiteljesedéséhez és boldogabbá 

válásához. Ehhez közösségek, közösségi terek, sport-, kulturális, egészségmegőrző, ismeretterjesztő 

programok, tanulási lehetőségek kellenek. Szövetségünk alapszabályban megfogalmazott célja és vállalt 

feladata az érdekképviselet és érdekvédelem mellett a nyugdíjas közösségek létrejöttének támogatása, 

számuk növelése, működésük segítése, belső kohéziójuk erősítése az előbbi célokat szolgáló igényes 

programok szervezésével. 

Mindezekre, és a 2022–2026 időszakra megválasztott, több mint 50 %-ban új elnökségi tagokkal felálló 

elnökség kompetenciáira tekintettel működésünkben, programjainkban a megtartva megújulás elvét 

követjük, s a Szövetség 2022. évi feladatait az alábbiakban határozzuk meg:  

• tagszervezeteink működési körülményeinek megismerése, a Szövetséggel szembeni elvárásaik 

feltérképezése;  

• szakmai–módszertani segítségnyújtás a klubvezetéshez, a klubok működéséhez; 

• a tagszervezetek működését segítő anyagi, természetbeni támogatások forrásainak, lehetőségeinek 

keresése; 

• a jogi személyként funkcionáló tagszervezetek tájékoztatása pályázati lehetőségekről; 

• egészségmegőrző, közbiztonsági, felvilágosító programok, kulturális lehetőségek közzététele; 

• tájékoztatás kedvezményes üdülési, pihenési lehetőségekről; 

• szociális támogatási lehetőségek megismertetése; 

• együttműködési megállapodás sport- és kulturális rendezvények kapcsán a Kecskeméti 

Tankerülettel, a kecskeméti egyházakkal, a Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetésével (Kecskeméti 

Fürdő, Messzi István Sportcsarnok, Benkó Zoltán Szabadidőközpont), a Kiskunsági Erdészeti és 

Faipari Zrt. Észak-Kiskunsági Erdészete, mint a Kecskeméti Arborétum fenntartójával; 

• az Egy iskola – egy klub és a Fogadj örökbe egy fát! mozgalmak éltetése;  

• kapcsolatfelvétel Kecskemét kulturális és közművelődési intézményeivel kedvezményes 

műsorlátogatások, a Kodály Iskola vezetésével a művésztanár hangversenyek rendezése céljából; 

•  támogató együttműködés fenntartása Kecskemét MJV Önkormányzatával, Tanácsadó testületével, 

az Idősügyi Tanáccsal; 

• képviselet biztosítása az országos nyugdíjas szervezetekben (NYOK, NYOSZ);   

• a CédrusNettel és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságával (demencia program) 

történő együttműködési lehetőségek feltárása; 

 



• az együttműködés Kecskemét MJV Önkormányzatával a hazai és határon túli testvér- és 

partnervárosi kapcsolatrendszer keretében a partner nyugdíjas szervezetekkel történő 

kapcsolattartásban; 

• a rendszeres média-megjelenés gondozása, két alkalommal tudósítás küldése a Generációk újság 

számára;  

• a tagszervezek média-megjelenésének segítése;  

• ingyenes jogsegélyszolgálat biztosítása tagszervezeteink nyugdíjasai számára; 

• sportprogramok szervezése:  

                                               Idősek tornája, 

                                               Mozdulj! sportprogramok, 

                                               Séta az egészségért, 

                                               kedvezményes uszodabérlet  

• jelenléti kulturális programok szervezése:  

                                   versmondó találkozó, 

                                               bibliaismereti vetélkedő, 

                                               Aranyfürt dalos és kórus találkozó; 

• online kulturális programok:  

                                               VersVarázs műveltségi vetélkedő, 

                                                Könyvek Könyve bibliaismereti vetélkedő, 

                                                Tamási Áron 100 irodalmi vetélkedő 

• a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01414 pályázat programjainak lebonyolítása, a pályázat sikeres 

befejezése; 

• pályázati lehetőségek keresése a szervezet kommunikációs arculatának megújítására; 

• januárban (beszámoló, éves program-elfogadó) és októberben (ünnepélyes, díjátadó) küldöttgyűlés 

összehívása; 

• havonta egy alkalommal/ szükség szerint elnökségi ülés összehívása; 

• félévente klubvezetői értekezlet összehívása munkaterv alapján. 

 

 

 

Kecskemét, 2022. március 7.      

                                                                      Kormányosné Makai Eszter s. k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


