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Beszámoló
a

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány (3.KEMA)
2011. évi munkájáról

A 3.KEMA első  teljes  szakmai  éve  volt  2011.  év.  A 2011.év  munkáját  a  2010.  április  30.-án
bejegyzett Alapítvány Kuratóriuma 2010. évben kezdte el. A város és megye időskorú lakossága
körében egy 300 idős korúra kiterjedő igényfelmérést végzett, melyet 23 nyugdíjas klubban történő
személyes bemutatkozás, beszélgetés egészített ki. A kutatás szintű vizsgálódás-felmérés részletes
értékelése megjelent a Magyar Gerontológia szakfolyóirat 2010. 4. számában.

Az igényfelmérés alapján – alapfilozófiánknak megfelelően: „életet, értelmet, értéket az életnek” –
az életen át tartó tanulással – elkészítettük programunkat, melyet a „Szépkorúak Tanácsa” (11 tagú
testület  az  alapítványon  belül),  valamint  az  Alapítvány  Kuratórium  elnöksége  megvitatott,
kiegészített és jóváhagyta.

2011. évre tervezett feladataink megvalósítása:
1. Az  alapítvány  feladatainak  ellátásához  széleskörű  partneri  (18  szervezet),  szakmai

együttműködő (8 szervezet), támogat (17) együttműködő kapcsolatot alakított ki 2011.-ben
Miskolc, BAZ Megye, Észak-magyarországi régió, s néhány országos illetve határokon túli
intézményekkel. Önálló adatbázissal rendelkezik (229 szervezet + 87 személy). A Miskolci
Egyetem Rektorával történt írásbeli együttműködés alapján Alapítványunkhoz csatlakozott
„Az Észak-magyarországi  Regionális  Felnőttképzési  Alapítvány”,  melyet  a BAZ Megyei
Bíróság bejegyzett, így a tevékenységünk a felnőttképzés teljes körére kiterjed!

2. Pénzforrásai:  egyéni  támogatás,  programakkreditációs  továbbképzések  bevételei!
Időskorúak részére valamennyi rendezvényünk nyitott és ingyenes

3. Akkreditált szakmai tanácskozások száma: 3 szakmai konferencia, 97 fizető résztvevővel
(humánerőforrás) + 38 fő időskorú, összesen: 135 fő

4. Szakmai rendezvényeink  (konferenciák, műhelyek, tréningek): 11 alkalommal, összesen:
517 fő – általában „több generációs részvétel”

5. Kulturális,  sport,  szabadidős  rendezvényeink  (17  alkalom,  pl.:  majális,  játékos
sportvetélkedő, néptánc, vers-próza mondás, túrák, kirándulások): 957 fő – itt is jellemző a
több generációs részvétel.

6. Irodalmi gyűjtőmunka:  (pl.: „szólások-mondások” – gyermekkori emlékeim) 45 fő (300
oldal)

7. Önkéntes munka (Kocsonyafesztivál, Operafesztivál, óvodai fejlesztések: 4 alkalom): 493
fő, kb. 1500-2000 óra

8. Információs és Tanácsadó Iroda működtetése: 11 fő heti 4 óra (ünnep nem) = 1760 óra
9. Alapítványi Kuratóriumi ülések: 4 alkalommal, összesen: 39 napirend, átlag részvétel: 3

fő (max. 5 fő)
10. Tudományos kísérleti laboratórium látogatás: 2 alkalommal: 50 fő + 50 fő = 100 fő
11. Közös főzések, bográcsozás: 3 alkalommal (8-10 bogrács), résztvevők + vendég: 179 fő
12. Kiállítások szervezése időskorúak részvételével: 3 alkalommal, résztvevő kiállítók: 27 fő

+ vendég: kb. 115 fő
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13. Alapítvány Kuratórium tagjainak előadásainak száma: 5 alkalommal (hazai + külföldi)
13 előadás, publikációk száma: 2 Magyar Gerontológia 2011. szám

14. Kutatások száma: 2 alkalom (300 fő + 100 fő) lekérdezése, 63 kérdezőbiztos
15. Honlap működtetése: www.harmadikkoregyeteme.hu
16. Országos pályázatokon – partnerként – részvétel: 4 alkalom, eredménytelen
17. NSZFI programakkreditáció készítése: 3 szakmai tanácskozás, eredményes
18. Közös országos rendezvény: 2 alkalommal: Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar

valamint a Szociális Innovációs Alap, összes résztvevő: 197 fő
19. Részvétel „Életutak” NEFMI-NCSSZI pályázaton: 5 fő (elbírálás alatt)
20. Megyei, regionális rendezvényeken részvétel: 9 alkalommal, 23 fő (vendégként)
21. Legsikeresebb programjaink: „Nemzetközi Gerontológiai Szimpózium”, „Miskolc az én

városom” (16 alkalom, havi rendszerességgel),  „Lépjünk együtt  Nagyi  – Játszunk együtt
Nagyi” (2011.-ben 17 program), „Az időskornak is van jövője” akciók, „Önkéntes munka
Miskolc városért”, „Nagyi Nyuszi – ovi buli” (kb. 650 fő)

22. Kapcsolatfelvétel (2011. okt-dec.) „Az aktív idősödés és a generációk szolidaritása Európa
Éve  2012”  keretében  a  hazai  koordinátorral  (NEFMI)  és  a  Brüsszeli  Központtal.
Elismeréssel  fogadták  „az  én  gyermekkorom  –  üzenet  a  XXI.  század  unokáinak”
Felhívásunkat és a gyűjtőmunkát! 2012. évi programunkat bekérték!

Összefoglalva Alapítványunk 2011. évi munkáját – történetünk első teljes éve iránt igen nagy az
érdeklődés. Miskolc MJ Város, BAZ Megye nyugdíjasai igen aktívan kapcsolódtak be „sokrétű és
sokszínű”  program ajánlatunk rendezvényeibe. Többségükre jellemző az érdeklődés, az aktivitás,
az öntevékenység, a közösségért, egyénért végzett önzetlen munka. Mint tősgyökeres Miskolciak
szeretik  városukat,  minden  iránt  érdeklődnek,  ami  városunk  történetével,  jelenével,  jövőjével
összefügg. Aktivitásuk jelentős a különböző tudományágak történetisége iránt, de érdeklődnek a
tudomány legújabb kutatásai iránt is. Örömmel vesznek részt kulturális, sport rendezvényeken, s
azok  programjaiba  aktívan  bekapcsolódnak!  Óriási  szeretettel  fordulnak  az  óvodások,
kisgyermekek felé, s többségük nagyon igényli a rendszeres közös tevékenységeket! Ahogy többen
fogalmazták  „kinyíltak,  felébredtek  Csipkerózsika  álmaikból”  a  3.KEMA  emberi  hívására,
megszólítására!  Az éves  munka  során  több  ötlettel,  javaslattal,  program tervvel  jelentkeztek,
melyek megvalósításában „vezető szerepet” vállaltak – többen ma már szervezőként, képzőként
működnek közre munkánkban.

Alapítványunk  munkáját  kiválóan  segítették  a  Miskolc  MJ  Város  időseket  ellátó  szociális
intézményeinek vezetői,  munkatársai,  BAZ Megye szociális  alap-  és szakellátás intézményeinek
többsége. Az intézmények szakemberei elmondták, hogy a 3.KEMA programjai jól illeszthetők a
szolgáltatás  fejlesztési  terveikbe,  havi  programjaikba.  Örömmel  készítik  fel  az  időskorú
klienseiket  a  3.KEMA  programjaira  és  kísérik  Őket  a  rendezvényekre,  ahol  aktívan
bekapcsolódnak a közös munkákba!

Az  Alapítvány  sajnos  tárgyi  feltételeit  nem  tudta  kialakítani,  fejleszteni  2011.  évben.  Az
Információs és Tanácsadó Irodát a napfényt az Életnek Alapítvány bocsájtotta rendelkezésünkre
–  térítésmentesen.  Rendezvényeink  terem,  helyiség  gondjait  –  költségmentesen  –  a  támogató
szociális  és közművelődési,  nevelési-oktatási  intézmények oldják meg!  Az Alapítvány pénzügyi
gazdálkodását  a  Kuratórium  titkára  és  egy  tagja  végzi  fizetett  könyvelő  bevonásával.  Az
Alapítvány  szervezési,  koordinálási,  kapcsolattartó  és  teljes  levelezési  teendőit  a  Kuratórium
elnöke látja el önkéntesek bevonásával, partnerek segítségével.

Ezúton is köszönöm az Alapítvány Kuratórium tagjainak, a Dél-Borsodi Egészségügyi és Szociális
Klaszter  elnökségének,  a  MITIME  elnökségének,  az  együttműködő  és  partner  intézmények
vezetőinek és munkatársainak, valamennyi rendezvényeinket látogató időskorú barátunknak 2011.
évi aktív közreműködését, segítségét.
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2011. év rendezvényein részt vettek száma: 3238 fő
2011. évben időskorú önkéntesek által végzett  önkéntes munkaóra:  3760 óra + az időskorú
elnök önkéntes munkája (~ 720 óra)
2011. évben rendezvényeink (saját szervezés + amin közösen részt vettünk) összesített száma: 69

Miskolc, 2012. március 25.

Dr. Dobos László, a 3.KEMA Kuratórium elnöke
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