
A polioemilitis szövetség megbeszélésének munkaterve a 
2016.12.09.-én megtartandó vezetőségi üléséről. 
Az általam javasolt napirendi pontok: 

 a szekció progamjának meghatározása, célkitűzései, rövid-közép-hosszútávon 

 a szövetség működési filozófiájának definiálása,   

 a szekció létezésének hivatalos elfogadtatása, megerősítése 

 pénzügyi források, szponzorok, egyéb támogatók felkutatása 

 szoros konstruktív együttműködés a médiákkal   

 kommunikáció 

 

 

A szekció progamjának meghatározása, célkitűzései, rövid-közép-
hosszútávon 

A programok, célkitűzések sikeres elérésének érdekében mindenkor feltétlenül elvárom 

tagtársaim kreatív javaslatait, véleményeit. 

Az egyéni problémák meghallgatásával szeretném a közösség érdekeit képviselni, melyhez az 

illetékes szakmai szervek, civil szervezetek, hatóságok,helyi önkormányzatok illetékeseinek 

támogatását igyekszem megszerezni. 

Hangsúlyozni szeretném, hogy szekciónk csakis a gyermekbénulás következtében sérültek 

érdekeit kívánja képviselni. Ennek érdekében minél több életben lévő sorstársunkat fel kell 

térképezni és magunk mögé tömöríteni ezzel megerősítve a közösségi érdekeket. Ehhez a 

tagság támogatási nyilatkozatát is igénybe szeretném venni. 

Célunk: a gyermekbénulás következtében megváltozott képességű társak életkörülményeinek 

és minőségének lehetőség szerinti javítása. 

Mivel életünk során eddig ezek a lehetőségek , mint társadalmi kárpótlás csak csekély esetben 

valósultak meg, most azon igyekszünk, hogy a társadalmi és szakhatóságok nagyobb 

elismerésben és támogatásban részesítsék a rászorulókat. Sorstársaink nem haszonélvezői az 

eltelt időszakoknak, hanem hasznos tagjai a társadalomnak, tudásukkal, szorgalmas 

munkájukkal hozzájárultak a társadalom fejlődéshez. Egyúttal szeretnénk a megvalósítások 

bürokratikus ügyintézésének kiskapuit csökkenteni, éppúgy elvárjuk a tagság tisztességét és 

visszaélés mentes magatartását a kapott adományok jogszerű megszerzéséhez.  

A tömegbázis létrehozása: igyekszünk a még életben lévő minden egyes gyermekbénulásban 

szenvedő társainkat személy szerint felkutatni és nyilvántartásba venni, annak érdekében, 

hogy róluk is megfelelően tudjunk gondoskodni. Ehhez megvannak a szükséges személyi, 

technikai feltételek. 

Ez a rövidtávú koncepcióm elengedhetetlen és szerves része. 

 

 

 

 

Középtávú koncepció:Szakmai tapasztalat csere céljából a szekciónk nevében felkívánom 

venni a kapcsolatot osztrák, német és svájci Polyemilitis szövetségekkel.Mivel ezek a 

szövetségek nyilván nagyobb elméleti és gyakorlati szakmai múlttal ezáltal tapasztalattal 



rendelkeznek, szekciónk fejlődését ezek a tapasztalatok csak segíthetik, még ha az ő helyi 

elismertségük eltérő is lehet. 

   

 

Álláspontom szerint a társadalomban helyére kell tenni a gyermekbénulásos sorstársak 

erkölcsi helyzetét. El kell érnünk, hogy a sorstársak helyzetét a szakmai, társadalmi 

szervek és maga a társadalom kellő elismeréssel kezeljék, támogatásuk ne verbális 

sajnálatban nyilvánuljon meg vagy még abban sem.  

El kellene érnünk azt a társadalmi elismerést, hogy a polioemilitis-es emberek a 

mozgássérültek világában egy külön kaszt, mivel szerzett betegségünket –annak minden 

hátrányával-gyermekkorunktól a sírig fájdalommal kell elviselnünk, szemben azokkal a 

megváltozott képességűvé degradált emberekkel akik betegségüket életük valamely 

szakaszában baleset vagy elöregedés következtében szenvedték el.   

  

A szövetség működési filozófiájának definiálása: 

A szövetség vezetősége tagjainak mindenkori érdekeit tartja előtérbe és azoknak 

megvalósítására törekszik. A vezetőség ehhez a tagság mindenkori bizalmát és támogatását 

várja el tagjaitól. 

A vezetőség a tagság érdekképviselete és támogatója jogosultságaik megszerzéséhez.  A 

vezetőség csakis a tagság problémáinak ismeretében és támogatásában tud hatékonyan 

együttműködni, egy mindenkiért, mindenki egyért szolidáris alapon. 

Minden kreatív, konstruktív javaslatra, véleményre számítunk a sikeres együttműködés 

érdekében. 
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