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Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány 2012. évi szakmai
beszámolója – 2011. évi áthúzódó, folyamatos programjai

I. 2012. évi programokról beszámoló – rövid értékelés:

1. 2012. január 9-21: Dél-Borsodi Egészségügyi és Szociális Klaszter szervezésében – Indiai
külügyminisztérium  szakmai  meghívására –  szociális-egészségügyi  szakmai  delegáció
tapasztalatcsere  útja Indiába.  A látogatásról  szakmai  és fotókkal  illusztrált  összefoglaló
készült.  Szociális  szakemberekkel  (Egyetem)  találkozások,  előadások  tartása.  12  fő  vett
részt – saját  költségen! Idősek klubjaiban került  ismertetésre  –  eddig 5 alkalommal  – a
beszámoló igen nagy érdeklődés mellett – 2013.-ban folytatjuk!

2. 2012. január 24 – március 4: „Gerontológia alapjai” címmel NCSSZI által akkreditált 30
+ 10 órás szakmai tanfolyam  a régió szociális intézményeiben dolgozó – időskorúakkal
foglalkozó  –  szakemberek  részére.  A  tanfolyamon  30  fő  vett  részt!  A  tanfolyam  a
Debreceni  Egyetem  Egészségügyi  Karának  minősített  oktatóinak  közreműködésével
valósult meg.

3. 2012. február 8. 13,30-15 óra:  Avas II sz. Idősek Klubja:  „Kocsonyafesztivál”  önkéntes
munka előkészítése: szórólapok, újság, információs sátor, felvonulás ME-GT talárjában 50
fő. Résztvevő: 41 fő

4. 2012. február 20. Salgótarján NCSSZI Képzési Központ: „Az életen át tartó tanulás -
aktív időskor” előadás – konzultáció tartása – szociális szakemberek részére.  Résztvevők
száma: 43 fő

5. 2012. február 23-24-25. Kocsonyafesztivál:  A három napos programon  153 fő időskorú
önkéntes  segítette aktívan a rendezvényt.  Az időskorúak klubjaiból – programként –  kb.
450-500 fő időskorú látogatott el a rendezvény különböző színhelyeire.

6. 2012.  március  8.  ME  –  Szépkorúak  Akadémiája:  Előadás  tartása:  „LLL  az  aktív
minőségi időskor szolgálatában – hazai és Eu jó gyakorlatok”! Résztvevők száma: 104
fő

7. 2012. március 20.  Indiai asztrológus:  terápiás  foglalkozásai  a 3.KEMA szervezésében.
Dél-Borsodi Egészségügyi és Szociális Klaszter – Napfényt az Életnek alapítvány, MGYK
Fruska Gyermekotthon, Napház Kft együttműködésével. Résztvevő: 8 fő

8. 2012. április  3:  Gárdonyi  Géza Művelődési Ház és parkja:  „Nagyi buli  – Ovi Nyuszi”
egész napos rendezvény, programokkal, közös tevékenykedtetés időseknek + óvodásoknak.
Résztvevők köre: 97 fő önkéntes időskorú, 400 fő óvodás, 14 óvodapedagógus, 31 fő szülő.

9. 2012. április  18:  Vörösmarty  Művelődési  Ház:  „Miskolc  az  én  városom  –  retro
konferencia záró előadása, értékelés, „certifikáció” kiosztása 34 fő részére

10. 2012. április  26.  Gödöllő Szent  István Egyetem:  Nemzetközi  MELLearn konferencia,
előadás  tartása:  „Harmadik  Kor  Egyeteme  az  aktív  idősödés  szolgálatában”.
Résztvevők: 31 fő.

11. 2012. május  8.  BAZ  Megyei  Rendőr  főkapitányság  Tárgyaló.  Megbeszélés  a  MTA
Szociológiai Intézet által vezetett nemzetközi kutatási témáról: „Az időskorú hölgyek ellen
elkövetett  bűncselekmények  Európai  tapasztalatai”  címmel!  A  3.KEMA  az  Iránytű
Szociális Szolgálat Időskorúak Klubjai által bekapcsolódott a kutatásba. Résztvevő: 17 fő
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12.  2012. május 11. Park Hotel: A ME-ÁJK által irányított TÁMOP pályázat – résztvevők:
31 fő – „A bűnmegelőzés korszerű módszerei a gyakorlatban” – szakképzésen – előadás
tartása: „Időskorúak bűnmegelőzése, áldozattá válás, áldozatsegítés”.  A projekten belül
egyetemi  jegyzetben külön fejezet  az  „időskorú bűnmegelőzés,  áldozatsegítés  speciális
módszerei,  eszközei”  címmel – írása (Dr.  Dobos László),  valamint  45perces videó film
forgatókönyv írása – kivitelezés profi színészekkel! (ME-ÁJK)

13. 2012.  május  15.  Miskolci  Egyetem  ÁJK  XXI.  terem:  „A  magyar  börtön  és
fogvatartottak  elhelyezése,  reszocializációs  módszerek” –  konferencia,  szekció
beszélgetésen:  „Az  időskorúak  a  fogvatartottak  körében”  című  vitaindító  tartása.
Résztvevők: 79 fő

14. 2012.  május  18.  II.  Nemzetközi  Gerontológiai  Szimpózium  megrendezése.  Prof.  Dr.
Semsei Imre, Prof. Dr. Dinya Zoltán, Kolozsvári Egyházi Időskorú Intézmények vezetője,
munkatársai,  hazai gyakorlatok:  „Az aktív idősödés Európa éve 2012.”  Megnyitó: Kiss
Gábor alpolgármester – Belvárosi Óvoda műsora. Résztvevők: 109 fő

15. 2012.  június  6.  Zenepalota  Miskolc.  Szervező:  Miskolci  Egyetem  Gazdaságtudományi
Kar.  Konferencia  –  workshop:  „Nemzetközi  projekt  –  Az  időskorú  emberek
védelmében” címmel. Előadás tartása: „A 3.KEMA az időskorú emberek szolgálatában”
címmel (Dr. Dobos László). Résztvevők: 59 fő.

16. 2012. június 6. Debrecen: Magyar Nemzeti Turisztikai Zrt szervezésében Pályázati projekt
ismertetés:  „Szépkorúak  turisztikai  igényei,  lehetőségei  Magyarországon  és
Európában”  címmel.  Turisztikai  Klaszter  létrehozására  pályázat  kiírása  (NORDA).
Szeminárium: 3.KEMA rövid bemutatása. Kapcsolat felvétel! Résztvevő: 2 fő (3.KEMA +
Napfényt az Életnek Alapítvány), összes  résztvevő: 32 fő (BAZ, Hajdú, Szabolcs, Békés,
Szolnok, stb. megyei küldöttek)

17. 2012. június  12.  NORDA  Miskolc  Széchenyi  u.  Megbeszélés:  Nagy  István  NORDA
projektmenedzserrel:  „Szépkorúak  túrizmusa,  utaztatása”  projekt  kidolgozása,
projektelemek  egyeztetése  –  „Szépkorúak  Turisztikai  Klaszter”  megvalósítása  BAZ
megyében,  Észak-magyarországi  régióban.  Több  hónapos  előkészítés  sikertelen  volt  a
„partnerek” tőkehiánya miatt! (2012. október-november). 2013. évben a Klaszter kialakítása
folytatódik!

18. 2012.  június  13.  Hámor  Szolgáltató  Központ.  Előadás:  „India  két  arca”  címmel  (Dr.
Dobos László). Résztvevő: 27 fő.

19. 2012. június 29: Vár-sétány Szolgáltató Központ. Előadás:  „India két arca” címmel (Dr.
Dobos László) Résztvevő: 21 fő

20. 3.KEMA pályázati aktivitásai 2012. I. félév:
a. NEA működési – várólista (?)
b. NEA szakmai – várólista (?)
c. Szociális Alap Miskolc – eredményes 100.000 Ft
d. TÁMOP-6.1.2. Főpályázó MISEK, partnerként: idősek! – 
e. TÁMOP-6.1.2. Főpályázó Hejőcsaba Fiataljaiért Egyesület: - 
f. TÁMOP-3.2.13-12. Főpályázó Hejőcsaba Fiataljaiért Egyesület: - 

21. 2012.  július  31.  Kazincbarcika  Egressy Béni  Művelődési  Ház Klub terem:  „Nyugdíjas
találkozó”.  Előadás:  „Az aktívidősödés és a nemzedékek szolidaritása – programok”
(Dr. Dobos László) Résztvevő: 49 fő

22. 2012. augusztus  28.  BOKIK  Székház:  MINŐIES  Alapítvány  szervezésében  előadás
tartása: „LLL az aktív idősödés szolgálatában” (Dr. Dobos László) Résztvevők: 27 fő

23. 2012.  szeptember  14.  Szépkorúak  Akadémiája  indult  a  Miskolci  Egyetemen  144  fő
résztvevővel! A 3.KEMA a résztvevők toborzásával, szervezéssel működött közre a 188 fő
jelentkező motiválásában!

24. 2012.  szeptember  15.  (15-21  óráig)  „Civilek  éjszakája”  városi  rendezvényen  aktív
részvétel!
30-35 fő időskorú önkéntes  – Iránytű Szociális Szolgálattól – több kézügyességet kívánó
tevékenységet mutatott  be a helyszínen, igen nagy érdeklődés és aktivitás mellett  (fotók:
www.szikraalapitvany.hu). Az elkészített tárgyakat a résztvevők magukkal vihették.
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25. 2012.  szeptember  27.  „Mihály  napi  vigasságok  a  generációk  együttműködésével”  –
Belvárosi  Óvoda,  Iránytű  Szociális  Szolgálat,  a  Gárdonyi  Géza  Nyugdíjas  Klub  és  a
3.KEMA önkénteseinek, koordinátorainak közreműködésével.
A rendezvényen 250-300 óvodás gyermek, szülei, nagyszülők, 60-80 fő nyugdíjas klubok és
időskorúak klubjaiból vett részt!

26. 2012.szeptember  28.  MINŐIES  Alapítvány  szervezésében  előadás  tartása:  „Az  aktív
időskor – az életen át tartó tanulás kapcsolódó pontjai”. Résztvevő: 29 fő

27. 2012. október 3. 11 óra „Felnőtt képzők hete”  keretén belül előadás tartása:  „Az aktív
időskor a XXI. század kihívása” címmel!  Szervező:  Petőfi Sándor Könyvtár, Vár-sétány
Szolgáltató Központ. Résztvevők: 23 fő

28. 2012. október 11. „Volt rá energiánk, de lesz rá energiánk?”  címmel ismeretterjesztő
szakmai előadás.  Résztvevők száma:  23 fő. A téma aktualitása és fontosságához mérten
alacsony  érdeklődés!  Az  előadás  és  konzultáció  igen  érdekes  és  izgalmas  témákat
feszegetett! Az előadást a MTA Atomkutató nyugdíjas igazgatóhelyettese tartotta!

29. 2012. október 17. 16 óra Bűnmegelőzési Szabadegyetem, a ME-FRK, a Megyei Rendőr
főkapitányság  a  BAZ Megyei  Bűnmegelőzési  Alapítvánnyal  együttműködve  a  3.KEMA
kezdeményezésére, a tematika összeállítása, az előadók előzetes felkérése s a résztvevők
toborzása területein vett részt a közös munkában! Jelentkezett: 173 fő 
A Szabadegyetem nyitása és nyitó előadása nagy érdeklődés és aktivitás mellett zajlott le!
(Fotó) Előadók: Prof. Dr. Semsei Imre, Dr. Dobos László

30. 2012. október 17. 13 óra „A áldozatpolitika új irányai Magyarországon”  –  ingyenes,
akkreditált tanfolyam a ME Állam és Jogtudományi Kar pályázati közreműködésével! A
3.KEMA a város szociális intézményeinek munkatársai és önkénteseket foglalkoztató  civil
szervek  területein végzett  toborzással  és  előadás  tartásával működött közre!  Résztvevők
száma: 22 fő.

31. 2012. október 18. 10 óra:  Az  „Emberi Erőforrás Minisztérium Magyar Művelődési
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus” a „Felnőtt tanulók hete” tiszteletére kiírt „A jó
pap is  holtig  tanul”  című  esszé  pályázatán  eredményesen  részt  vettem (a  Kuratórium
elnöke) és a 30 pályázó közül a 11 pályázó oklevél és könyv eredményes pályázói között
voltam!

32. 2012.  október  18.  10  óra:  „Önkéntesség  –  Fenntarthatóság  avagy  hogyan  tovább
civilek?”  című  megyei  rendezvény  konferencián  előadás  tartása:  „A  civil  szervezetek
fenntarthatóságának biztosítása, a jó önkéntes stratégia” témában!  Előadó: Dr. Dobos
László – Krajnyák Mária 3.KEMA önkéntesei

33. A  NEA  Működési  pályázatra  beadott  pályázatunkat  a  bíráló  bizottság
eredményesnek minősítette! DE! Jelenleg a 450. sorszámon várólistán vagyunk!

34. Közreműködtünk  Miskolc  MJ  Város  Önkormányzatának  időskorúak  részére  szervezett
informatikai (5  helyszín),  turisztikai,  vízi  torna,  aktív  időskorú  torna  tevékenységi
körök résztvevőinek szervezésében! Valamennyi csoport teljes létszámmal működik!

35. 2012. október 27. 9-13: „Bárczay Kúriák Találkozója” előkészítésében, előadás tartása,
további családkutatásban részvétel 3.KEMA önkéntesei

36. 2012. október 30. Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karával együttműködve: „Az
időskori bűnmegelőzés, áldozatsegítés, áldozatvédelem” címmel előadás tartása a város,
megye szociális intézményeiben dolgozó szakemberek részére (Dr. Dobos László): 22 fő

37. 2012. november 6. 9-14:  3.KEMA együttműködve a Gárdonyi  Géza Művelődési Házzal
„Az életen át tartó tanulás az aktív, minőségi időskor szolgálatában” című NCSSZI által
programakkreditált saját szakmai tanácskozás tartása. Előadók: Prof. Dr. Semsei Imre, Prof.
Dr. Dinya Zoltán, Dr. Szalkai Iván, Szanyi Mária, Dr. Dobos László. Résztvevők száma: 87
fő

38. 2012. november 6. 9 óra 30 perc:  Miskolci Gyermekvédelmi Központ  „Őrizd az
egészséged”  –  generációk  együtt -  címmel  Prof. Dr.  Dinya  Zoltán  ismeretterjesztő
előadása 3.KEMA előkészítő, szervező munkában segített, mint partner szervezet! 

39. Lézerpont Látványtár látogatása – Barna György igazgató úr támogatásával! Előkészítés,
toborzás!  30-40 fő  résztvevő/csoport.  Belépő:  700 Ft/fő!  Szervező:  Dr. Váradi Ernőné a
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3.KEMA Információs és Tanácsadó Iroda vezetője és önkéntes tagjai. Négy alkalommal
123 fő vett részt a látogatáson. A látogatók igen aktívak és érdeklődőek voltak.

40. 2012.  december  20. „Advent  Nagyival”  kézműves  tevékenységek!  Karácsonyi
előkészületek:  meglepetések,  ajándékok készítése,  karácsonyi  versek,  énekek  tanulása!
Helyszín:  Belvárosi  Óvoda.  Közreműködnek  az  Iránytű  Szociális  Szolgálat  idősek
klubjainak önkéntesei. Résztvevő: 31 fő óvodás, 18 fő időskorú.

41. „A XX. század gyermekeinek üzenetei a XXI. század unokáinak” (II. Világháborútól –
napjainkig).  29  pályamű,  kb.  100  oldal  terjedelemben.  A karácsonyi  megjelenés
megtörtént 450 példányban. Terjesztése: postán, személyesen, elektronikusan folyamatos!

42. Szépkorúak  turisztikai  igényeinek  felmérésének  összegzése  megtörtént.  300  adatlap
érkezett be, mely egyben előkészítette a „Szépkorúak Turisztikai Centruma” létrehozását.

43. A 3.KEMA  Kuratóriuma  2012.  évben  öt  alkalommal  ülésezett,  megközelítően  ötven
napirendet  tárgyalt  meg.  A kuratóriumi  ülések minden  esetben határozatképesek voltak
(minimum 3 fő).  A titkári  és  telephely váltás  miatt  jelenleg  folyik  a  bírósági  bejegyzés
módosítása.

44. A 3.KEMA Információs és Tanácsadó Iroda 7 alkalommal tartott megbeszélést. Az Iroda
12 fős létszámából átlag 7-9 fő vett részt a megbeszéléseken. Igen aktív munkát végeznek!

45. A 3.KEMA közel  150 fős önkéntes  csoportjának tagjai 2012. évben  2700 önkéntes órát
teljesítettek. Közreműködtek pl.: Operafesztivál, Kocsonyafesztivál, Lépjünk együtt Nagyi,
Mihály napi vigasságok, stb. projektek megvalósításában.

46. A  3.KEMA  elektronikus  adatbázisán  138  levelet  küldtünk  ki  megközelítően 550
szervezetnek,  intézményeknek,  egyéneknek.  Az  elektronikus  levelek  információkat,
meghívókat,  ismeretterjesztő  sorozatokat,  szakmai  írásokat  tartalmaztak  a  LLL  keretei
között. A kiépített szakmai kapcsolatrendszeren, az adatbázison elérjük az országos idősügyi
szerveket, valamint a megyei központokat.

47. A 3.KEMA 47 rendezvényén 2012. évben 3843 fő vett részt. Különösen kiemelkedő a két
és  három generációs  családok egyre növekvő számú részvétele.  Az igény és  részvétel
2011.  évhez  viszonyítva  több  mint  1000  fővel  nőtt.  A  „Csipkerózsika  álmot”  alvó,
időskorúak közül egyre többen – differenciáltan válnak aktívvá és igénylik a „lakásukból,
klubjaikból” való rendszeres „kimozdítást” – programokat!

II. 2013. évre tervezett programok:

1. Önkéntesség kiterjesztése: oktatási, közművelődési, kulturális, szociális, gyermekvédelmi
intézmények és turisztika körébe! „Egy óra havonta Miskolcért” program indítása 2013.
január – február. Az önkéntes munka folyamatos értékelése, elismerése!

2. Kezdeményezzük és fokozatosan megvalósítjuk a szépkorúak városi, regionális és országos
turisztikai mozgalmát. Együttműködéssel létrehozzuk a Szépkorúak Turisztikai Centrumát
(2012-2013. években)

3. Évente „tízezer lépés az egészségért” mozgalom indítása 2013. március 31.-ig. 
4. 2013.  március-április:  Szépkorúak  I.  Miskolci  Sakk  versenyének  megszervezése,  két

korcsoportban: 60-74 évig, 75-90-azon felül!
5. 2013. április 29. „A nemzedékek közötti szolidaritás európai napja!” Lényege: elősegíteni a

nemzedékek közötti találkozókat az iskolákban,  „nyitott kapuk a Szépkorúak részére!”
Hagyomány kialakítása! Együttműködés a megye, város nevelési-oktatási intézményeivel,
nyugdíjasok és idősek klubjaival. Tapasztalatok összegezése, jó módszerek közreadása!

6. 2013. május:  III.  Miskolci  Nemzetközi  Gerontológiai  Szimpózium.  Téma:  „Az  aktív
idősödés  és  a  generációk  szolidaritása  2012.”  eredményeinek,  hatékony  módszereinek
bemutatása  címmel.  Miskolc  MJ  Város  Polgármesteri  Hivatal  és  a  Dél-Borsodi
Egészségügyi  és  Szociális  Klaszter  támogatásával.  Szakmailag  támogatja:  Debreceni
Egyetem Egészségügyi Kar, helyiséget a Miskolci Egyetem biztosítja.
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7. 2013. augusztus,  szeptember: Aktív időskorú alkotóművészek kiállítása,  bemutatója.
Életkor: 70 éven felüli, jelenleg is aktív, alkotó művész, népművész. Együttműködés a Dél-
Borsodi Egészségügyi és Szociális Klaszterrel. (Tóth József igazgató úr)

8. 2013. augusztus 30.-ig: Szépkorúak Turisztikai Klasztere Észak-Magyarország H-P”
létrehozása  –  a  2012.  évi  sikertelen  próbálkozás  tanulságai  alapján!  Együttműködés  a
nemzeti  üdülési  Alapítvánnyal  és  a  Turisztikai  Zrt-vel.  Felhasználva  az  SzTC működési
tapasztalatait. 300 fő szépkorú bevonásával felmérést készítettünk az időskorúak turisztikai
igényeiről,  motiváltságukról,  anyagi  ráfordításaik  lehetőségeiről:  a  tapasztalatok
összegezése!

9. Együttműködés,  szakmai kapcsolatok kiépítése hazai  és európai  egyetemekkel,  3KE-vel
civil  és  egyházi  szervezetekkel,  idősügyi  szervekkel,  egészségügyi,  szociális,  oktatási
intézményekkel! 2013. januártól folyamatos.

10. A 2011-2012. évben megkezdett programok folytatása, bővítése, kiterjesztése:
a. Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány együttműködve a miskolci

Belvárosi  Óvodával  és  Miskolc  város  óvodáival  (önkéntes  alapon)  kidolgozta  a
„Lépjünk együtt Nagyi – Játszunk együtt Nagyi” projektet. „Az aktív idősödés és
a generációk szolidaritása Európa Éve 2012.”  tiszteletére.  A program egy eleme,
mint kezdeményezés megjelent „A tevékeny időskor és a nemzedékek szolidaritása
európai  éve  2012.”  honlapon.  Elérhető:  a  téma  megnevezése  keresőben  történő
beütésével, majd a „kezdeményezések” ablak után az Európa térképen Magyarország,
s végül Borsod-Abaúj-Zemplén megyére való kattintással! 2013. évben fokozatosan
–  önkéntesség  alapján  –  egyre  több  városi  óvodát,  nyugdíjas  klubot  vonunk  be  –
önkéntes alapon - a projektbe.

b. Elkészült  a  „Lépjünk  együtt  Nagyi  –  Játszunk  együtt  Nagyi”  –  2011-2012.  év  -
program-projekt módszertani kézikönyve – kb. 100 oldal terjedelemben! A 2013. év
a  kiadáshoz szükséges  forrásteremtés  és  a  kiadás  után  városi,  országos  terjesztése.
„Lépjünk együtt  Nagyi”  mozgalom kiépítése,  megyei  és  országos  szinten!  (egyéni
kezdeményezések már működnek)

c. Az EuroMiskolc Travel Utazási Irodával létrehozott és működési alapjait kidolgozott
„Szépkorúak Turisztikai Centruma”  (2012. november – 2013. január) fejlesztése,
regionális,  országos  és  határokon  túli  hálózatának  kialakítása.  „H-P-ig”  (hétfő-
péntek) turisztikai mozgalomba a „szépkorúak” aktív bevonása. Szépkorú turisztikai
önkéntesek képzése! Részletesen az SzTc bemutatkozó levele tartalmazza!

d. Az „életen át tartó tanulás”  (LLL) keretei között – a folyamatosan érkező igények
alapján szakmai konferenciák, workshopok, tanfolyamok, szakmai tanácskozások
valamint  szakmai  látogatások  szervezése.  2013.  február-március:  „Gerontológia
alapjai” NCSSZI akkreditált 30 + 10 órás tanfolyam.

e. „Az  aktív  idősödés  és  a  generációk  Európa  Éve  2012.”  tapasztalatai  alapján
bekapcsolódunk  az  „Európa  polgáraiért  2013”  mozgalomba  is  –  elsősorban  az
utaztatás, turisztika révén!

11. Kezdeményezzük, javasoljuk -  nagyon sok  nyugdíjas és családtagjaik kérésére  – egy
„Miskolc  Város  Szépkorúak  Sport  és  Játékparkjának”  létrehozását  –  városi
összefogással!  A  szakmai  anyag  előkészítése  folyamatosan  történik  európai  és  hazai
tapasztalatok alapján! Az „Idősbarát Önkormányzat” cím megerősítését is jelentené – ha
nem is országosan első (Győr) – de a nagy városok területén az elsők között jönne létre az
„aktív idősemberek” felnőtt játszótere.

12. Kezdeményezzük  Miskolc  MJ  Város  írott  és  elektronikus  sajtójában  való  rendszeres
megjelenítését az időskorú emberek tevékenységeiről, munkájukról, életükről, örömükről,
gondjaikról! Elősegítve ezzel társadalmi  elfogadásukat, értékeiket,  közösségi és egyénre
gyakorolt hatásaikat, erősítve a nemzedékek együttműködését, a családok összetartozását!

13. Az  informatikai  és  idegen  nyelvi  „tudásszakadék”  csökkentése  érdekében  továbbra  is
segítjük  –  szervezéssel,  motiválással  –  Miskolc  MJ  Város  Polgármesteri  Hivatalának
alapfokú  számítástechnikai  ismeretek  tanítását  időskorúak  részére!  Továbbra  is
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közreműködünk  az  „idős  torna”  és  „vízi  torna”  foglalkozások  szervezésében  az
időskorúak körében!

14. Kezdeményezzük,  javasoljuk a Szépkorúak Turisztikai Centruma keretei között –  városi
szinten –  Körösi  Csoma Sándor Szépkorúak Klubja  létrehozását.  A klub lehetőséget
nyújtana  a  „világjáró  időskorúak”  találkozására,  élménybeszámolókra,
ismeretterjesztésre (LLL), fotók, videók bemutatására, az utazási kedv motiválására!

Összegezve:  A 3.KEMA szakmai munkája iránt  igen nagy érdeklődés  mutatkozott 2012. évben
városi,  megyei,  országos  színtereken  is!  Egyre  több  nyugdíjas  keresi  meg  elérhetőségeinket,
érdeklődnek programjaink iránt, vállalnak előadói és egyéb önkéntes munkát!
Földrajzilag szakmai programjaink eljutottak az ország nagyon sok településére,  pl.: Budapest,
Győr,  Kecskemét,  Zalaegerszeg,  Eger,  Rudabánya,  Kazincbarcika,  Vadna, Felsőzsolca,  Szolnok,
stb. Tevékenységeinkről rendszeresen hírt ad a  „Magyar Gerontológia”  szakfolyóirat!  Pénzügyi
forrásaink  pályázatokon  való  részvétel,  akkreditált  képzéseinken  résztvevők  befizetései,
önkéntesek  munkája,  együttműködő  partnereink  –  szociális,  egészségügyi,  közművelődési,
közoktatási  intézmények,  civil  és  társadalmi  szervezetek  –  elsősorban  –  ingyenes  helyiség
támogatásai! Ezúton is KÖSZÖNJÜK!

Ezúton  is  köszönjük  a  Kuratóriuma  nevében  a  3.KEMA  Információs  és  Tanácsadó  Iroda
Vezetőjének,  Munkatársainak,  önkénteseinek,  önkénteseket  koordinálóknak,  partner  és
együttműködő szervezeteknek segítségét, támogatásaikat, munkájukat! Bízunk a további hatékony,
aktív, generációkon keresztüli együttműködések bővítésében!

Kérjük továbbá, hogy írják meg  ötleteiket,  javaslataikat  a 3.KEMA  2013. évi programjainak
végleges kialakításához! (lano@chello.hu)

Üdvözlettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke, D. Laci
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