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Beszámoló
a
Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány (3.KEMA)
2013. év szakmai munkájáról
I.

Részletes szakmai program:
1. 2013. január 9:
Egyeztetés az EUROMISKOLCTRAVEL Utazási Iroda vezetőjével a
„Szépkorúak Turisztikai Centruma” létrehozásának tartalmi,
szervezeti kérdéseinek „Együttműködési megállapodásba”
rögzítéséről.
2. 2013. január 24:
„Lépjünk együtt Nagyi – Játszunk együtt Nagyi” projekt városi
szintű összefogással - valamennyi óvoda, szociális intézmény,
közművelődési intézmény támogatásával, Kiss Gábor alpolgármester
úr irányításával. Egyéves komplex program kidolgozása! (városi
szintű – helyi jellegűek)
3. 2013. január 25:
Együttműködés előkészítése Vadna község Polgármestere,
Őszirózsák Nyugdíjas Klub, Egyesület (24 klub), Integrált
Közösségi Szolgáltató Tér vezetőivel. Megállapodás megkötése
megtörtént! Együttműködés a mindennapokban folyamatos!
4. 2013. január 28:
„Kocsonyafesztivál” – 3.KEMA önkénteseinek részvétele
előkészítésben (szórólapozás, 500 db béka varrás), felvonulás,
információs „bódékban” szolgálat adás, „ügyes kezek” – családbarát
– generációk együtt kézművesség. (350-400 fő szépkorú aktív
részvétel)
5. 2013. január 31:
„Szépkorúak Turisztikai Centruma” részére turisztikai önkéntesek
egynapos képzése (18 fő). Szikra Alapítvány + Utazási Iroda
munkatársai.
6. 2013. február 5:
Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi
Intézmény – Módszertani Központ Győrffy Judit igazgatóhelyettes
asszonnyal egyeztető megbeszélés a 3.KEMA és a Nyugdíjas
Klubok együttműködésének elvi, tartalmi, szervezeti kérdéseiről.
7. 2013. február 6:
„Bűnmegelőzési Akadémia” – Miskolci Egyetem, „Legkisebb
ellenállás” előadás tartása (114 fő résztvevő)
8. 2013. február 8:
„1000 Koncert Magyarországért” Kft elnökével egyeztető
megbeszélés: „Az első barokk óvoda Miskolc” létrehozásáért, „A
hazai és európai zenei géniuszok” című előadás: Prof. Dr. Czeizel
Endre közös megszervezése – „szépkorúaknak méltányos belépő”
biztosítás!
9. 2013. február 12:
Belvárosi Óvoda vezetésével egyeztetés a „Lépjünk együtt Nagyi –
Játszunk együtt nagyi” négy városi szintű programjáról. „Barokk
ovi” előkészítése – „szépkorúak” bevonása a zenei programokba!
10. 2013. február 14:
3.KEMA Kuratórium: „Az első Miskolci Szépkorúak sportjátszópark építése” akció indítása! Polgármester, Alpolgármester
felé levelek megfogalmazása! „Támogató” aláírások gyűjtésének
megszervezése.
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11. 2013. február 21-23: Kocsonyafesztivál Miskolc: „Felvonulás”, 120 önkéntes szépkorú
aktív közreműködése, Szikra Alapítvány székhelyén: előadások,
mérések, szűrés ingyenesen szépkorúak részére (200 fő),
kézművesség: családi részvétel (35-40 család)
12. 2013. február 26:
„Első Miskolci Szépkorúak Sport-játszópark” létrehozásával
10 óra
kapcsolatos „Támogató nyilatkozat” aláírás gyűjtés szervezésének
előkészítése Győrffy Judit igazgatóhelyettes asszonnyal a város
idősek klubjaiban.
13. 2013. február 26:
„Időskori konfliktusok, agresszió – mediáció” címmel előadás
16 óra
tartása Miskolci Egyetem FRK (110 fő részére)
14. 2013. február 27:
NOVICO Kft Szabó János ügyvezető igazgatóval megbeszélés:
„Szépkorúak Turisztikai Centruma” részvétele a megyei nagy
kiállításain-vásárain (pl.: Putnok, Mezőkövesd, stb.)
15. 2013. február 28:
MESZEGYI-MK Idősellátás Igazgatóság - Kabar utca - egyeztetés
Győrffy Judittal, Dudás Péterrel az idősek klubjaiban tartandó
bűnmegelőzési előadások tartásáról, tartalmáról, idejéről.
16. 2013. március 1:
Személyes egyeztetés Czakó Lászlóné Őszirózsák Nyugdíjas Klub –
Egyesület elnökével az együttműködés tartalmi lehetőségeiről
2013. évben.
17. 2013. március 6:
Látogatás Kiss Gábor alpolgármester úrnál: „Első Miskolci
Szépkorúak Sport-játszópark” építése teljes dokumentációjának
átadása, támogatás kérése. Tóth József kuratóriumi taggal a teljes
dokumentáció leadása – alpolgármesteri támogatással –
Polgármesteri Kabinet Irodában. „Lépjünk együtt Nagyi –
Játszunk együtt Nagyi” módszertani kiadvány anyagi
támogatásának kérése.
18. 2013. március 14: „1000 Koncert Magyarországért” együttműködésével prof. Dr.
Czeizel Endre: „Zenei géniuszok Európában és hazánkban”
előadás az Európa Házban (65 fő) – Barokk zene kíséret!
19. 2013. március 19: Türr István Képző Intézmény Miskolc: ME-GTK együttműködésével
részvétel, konzultáció az „Idősek a XXI. században” gondolattal!
20. 2013. március 20: Miskolci Egyetem - FRK: Bűnmegelőzési Szabadegyetem előadás
tartása (105 fő) – szervezési feladatok! Terepgyakorlatok
előkészítése.
21. 2013. március 25: Dr. Rácz Zoltán ügyvéddel egyeztetés: 3.KEMA Alapító Okirat
módosítása – Bírósági beadvány korrigálása
22. 2013. március 25: 3.KEMA Kuratóriumi ülés (Lásd: külön jegyzőkönyv)
23. 2013. március 27: Bay Logika Intézet Miskolc Forrai Gergely osztályvezetővel
szakmai egyeztetés:
a, időskorúak látogatása a Bay Logika Intézetben
b, együttműködés az „Időskorúak életvédelmi – személy és
vagyonvédelmi eszközök” helyi kutatásában (felmérésigény)
24. 2013. március 29: Tóth József Dél-Borsodi Egészségügyi és Szociális Klaszter
elnökével szakmai egyeztetés „Sokszínű szociális ellátás
Miskolcon” rendezvény előkészítése. Megvalósult!
25. 2013. március 30: (szombat) Telefonon egyeztetés Prof. Dr. Semsei Imre, Prof. Dr.
Dinya Zoltánnal a Harmadik Kor Egyeteme Magyarországi
Hálózatának kialakításával kapcsolatban. A Miskolci
Magyarországon az első és ezt kezdeményezheti!
26. 2013. április 2:
Belvárosi Óvoda: Molnár Zsoltné vezető óvónővel egyeztetés:
„Egészséges táplálkozás – nemzedékeken keresztül” szakmai konferencia előkészítése!
Előadó: Prof. Dr. Dinya Zoltán meghívása!
2

27. 2013. április 5:

„Menjünk világgá utazási kiállítás Miskolc 2013.” a „Szépkorúak
Turisztikai Centruma” bemutatkozó részvétele. Együttműködés az
EuroMiskolc Travel Utazási Iroda vezetésével (14 fő önkéntes, 3
nap)
28. 2013. április 8:
Lézerpont Látványtár Miskolc: Barna György igazgató úrral
egyeztetés a 2013. évi idősek klubjainak látogatási feltételeiről
(kedvezmény), időpontjairól. Igény: kb. 80-90 főrészvétele három
csoportban. Megtörtént!
29. 2013. április 9:
Egyeztetés ME-GTK Dr. Győrffy Ildikóval – pályázati műhely
előkészítése, előadás tartása megtörtént (11 fő).
30. 2013. április 11:
Berente Bányász Művelődési Ház: Költészet Napja 2013.
Őszirózsák Nyugdíjas Klub, Egyesület (24 klub) – Versmondó Gála
(210 fő)
31. 2013. április 15:
Türr István Képző, Továbbképző, Kutató Intézmény Miskolc –
Bojtos Zoltán: időskorúak célcsoportja – életen át tar tanulás,
pályázatírás, program tematikák
32. 2013. április 18: „Lépjünk együtt Nagyi – Játszunk együtt Nagyi” városi projekt:
Ki? Mit? Tud? (Nagyi-unoka) bemutató (120 fő időskorú és 80 fő
óvodás) 51 bemutató produkció – „zsúfolt terem, telt ház”!
33. 2013. április 19: Miskolci Egyetem Szépkorúak Akadémiája: Előadás tartása:
„Életen át tartó tanulás a minőségi időskor szolgálatában” (107 fő)
34. 2013. április 20: BAZ Megyei Rendőr főkapitányság, Megyei polgárőrség, Nemzeti
Adó és Vámhivatal ünnepségé részvétel – 3.KEMA bemutatkozása
(30 fő).
35. 2013. április 24: „Időskorúak életvédelme – személy és vagyonbiztonság” kutatási
kérdőív – Bay Logika Intézettel együttműködve – előkészítése,
időskorúak, klub vezetők felkészítése – Győrffy Judit segítségével
(100)
36. 2013. április 25: Őszirózsák Nyugdíjas Klub, Egyesület elnöke, Polgármester,
IKSZT vezető – „Idősbarát Önkormányzat Díj 2013.”
Megbeszélése, együttműködések konkretizálása
37. 2013. április 26: „Gömör Expó Putnok” – Megnyitó! Szépkorúak Turisztikai
Centruma – együttműködve az EuroMiskolc Travel Utazási
Irodával – 3 napos részvétel, bemutatkozás! (7 fő önkéntes, 40
látogató időskorú)
38. 2013. április 29: A „III. Miskolci Nemzetközi Gerontológiai Szimpózium”
programjának véglegesítése, meghívó terv véglegesítése, „partnerek
összehívása”! Feladatok egyeztetése, „civilek” bevonása a
támogatásba!
39. 2013. május 3: Egyeztetés Juhászné Koós Edittel az „Időskorúak áldozattá válásának
megelőzése, áldozatsegítés” című előadás sorozat időpontjairól, helyszínéről – tematika
véglegesítése
40. 2013. május 7: Látogatás Berente Szent Borbála Idősotthonban – program egyeztetés
– együttműködés előkészítése
41. 2013. május 9: Kabar u. 4. III. Miskolci Nemzetközi Gerontológiai Szimpózium két
támogató partnerével egyeztetés, feladatok, támogatások elosztása, feltételek biztosítása,
protokoll meghívók postázása igény szerint
42. 2013. május 15: 10 óra: Arany Alkony idősek Klubja Miskolc: „Amit a
bűnmegelőzésről tudni kell – időskorban is” című előadás (43 fő) +
konzultáció
43. 2013. május 22: 10 óra: „Trükkös bűncselekmények időskorúak ellen” előadás (38
fő)
44. 2013. május 29: 10 óra: „El kell a segítség” videó klub megbeszélés – konzultáció
időskorúakkal (41 fő)
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45. 2013. május 15: Berente Művelődési Ház: Miskolci Gombász Egyesülettel
együttműködve: „Erdők-mezők kincse a gomba!” – Szedjünk, de
hogyan? Felvilágosító-tájékoztató előadás idős és nem időskorú
érdeklődőknek! (21 fő)
46. 2013. május 23: Részvétel a Belvárosi Óvoda: Gyermeknap – Testületi lésén:
3.KEMA „Bölcsek Tanácsa” (4 fő)
47. 2013. május 31: 13 óra: Miskolci Egyetem: Szépkorúak Akadémiája Certifikáció
kiosztása ünnepélyes keretek között! Átadta: ME Rektora: Prof. Dr.
Patkó Gyula (114 ő) – Állófogadás!
48. 2013. június 3: Vadna: Polgármesteri Hivatal – együttműködés pályázat
elkészítésében. HEP-IT készítésében közreműködés (időskor)
49. 2013. június 4: Miskolc PH egyeztetés Miskolc MJ Város HEP-IT civil javaslat az
időskor célcsoport területén: Idősügyi Tanács titkárával, tagjával.
50. 2013. június 5: Arany Alkony Idősek Klubja – „idősek áldozattá válásának
10 óra
megelőzése” című előadás + konzultáció, kérdések-válaszok (31 fő)
51. 2013. június 5: Miskolc MJ város HEP-IT egyeztetés civil szervezetek – időskor
13,30 óra
célcsoport
52. 2013. június 6: Eger: Nemzetközi Konferencia. Előadás: „Minőségi időskor”
(180 fő)
53. 2013. június 11: 8 óra: Miskolci Egyetem: A III. Miskolci Nemzetközi Gerontológiai
Szimpózium helyszín „bejárás” a támogató partner szervezetekkel
– feladatok véglegesítése (11 fő)
54. 2013. június 12: III. MISKOLCI NEMZETKÖZI GERONTOLÓGIAI
SZIMPÓZIUM 117 fő regisztrált (Miskolc, BAZ megye, Budapest,
Heves megye)
55. 2013. június 17: Kazincbarcika: Kazincbarcika és Térsége Nyugdíjas Klubjai –
9 óra
Közgyűlés: Előadás tartása: „Az időskori betegségek megelőzése –
szellemi, testi, lelki frissesség megőrzése” (170 fő)
56. 2013. június 17: Miskolc TV: Miskolc MJ Város HEP-IT interjú (Kiss Gábor
14 óra
alpolgármester, Jakubinyi László Szimbiózis Alapítvány elnöke,
Matiscsákné Lizák Mariann MINŐIES Alapítvány elnöke, Dr. Dobos
László 3.KEMA elnöke
57. 2013. június 19: 10 óra: Miskolc MJ Város Díszterem: „Sokszínű szociális ellátás”
(120 fő)
58. 2013. június 22-23: Mezőkövesd Sportcsarnok: „Matyó Expó 2013” – részvétel
mindkét napon a Szépkorúak Turisztikai Centruma programjainak
ajánlásával, a 3.KEMA PR + Marketing tevékenysége – hálózatépítés,
partnerkapcsolatok felvétele (120 látogató)
59. 2013. július 13: Őszirózsák Nyugdíjas Klub, Egyesület meghívására részvétel a
„Szomszédolás” egész napos rendezvényen. Klub beszélgetés
vezetése: kb. 50-60 fő részvételével.
60. 2013. augusztus 7: 11 óra: Kiss Gábor alpolgármester Úrnál egyeztetés a Helyi
Esélyegyenlőségi Program (HEP) időskori részének szakmai
előkészítésében való közreműködése a 3.KEMA részéről
61. 2013. augusztus 8: Frei Kávézó: Cinemafest Nemzetközi Rendezvény előkészítésében
részvétel. Időskorú önkéntesek tevékenykedtetésének lehetőségei
kb: 150 fő.
62. 2013. augusztus 9: Miskolc MJ Város Polgármesteri Hivatal Pályázati csoport Mihály
Éva projektmenedzserrel megbeszélés a 3.KEMA partneri
részvétele a TÁMOP-3.2.1 pályázatban, Dr. Dobos László elnök
képviseletével.
63. 2013. augusztus 23: MISEK – találkozás, egyeztetés a TÁMOP-6.1.2 Egészségfejlesztés
pályázat menedzserével. A 3.KEMA mint partner,Dr. Dobos László
elnök képviseletével.
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64. 2013. augusztus 27: Arany Alkony Szolgáltató Központ Miskolc klubfoglalkozás tartása:
„Az aktív időskor megélése a mindennapokban” (Ea: Dr. Dobos
László) (37 fő)
65. 2013. augusztus 29: BAZ Megyei Kórház „Csillagpont rádió” interjú a „3.KEMA az
aktív idősödés és időskor szolgálatában” címmel (Mónos Márta)
66. 2013. szeptember 4: Szakmai egyeztetés, programok az „időskorú bűnmegelőzésben” – a
AZ Megyei Rendőr főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya és a
BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány és a 3.KEMA
együttműködésével – Győrffy Judit igazgató asszony
koordinálásával.
67. 2013. jún. – szept. hó: „Idősbarát Önkormányzat Vadna” pályázat előkészítésében
szakmai segítség az Őszirózsák Nyugdíjas Klub Vadna Egyesület
Elnökségének, Vadna Polgármesteri Hivatalának (8 fő)
68. 2013. szeptember 10: Személyes megkeresésre kapcsolat felvétel az Inter Média
Alapítvány elnökével – Hargittai Lilla – a „jó embert keresünk”
országos eredménye lapján – film felvétel előkészítése.
69. 2013. szeptember 11: ½ 10: Belvárosi Óvoda Miskolc – „Mihály napi vigasságok 2013.”
előkészítése (7 fő). 3.KEMA szervező, támogató (20 ezer Ft).
Program egyeztetése, együttműködések, meghívók, stb. egyeztetése.
70. 2013. szeptember 11: du. 14 óra: Kazincbarcika Művelődési Ház – Szuhavölgyi
Települések Nyugdíjas Klubjai (65 fő) részére előadás tartása: „A
minőségi időskor – az életen át tartó tanulás keretei között”
címmel (Dr. Dobos László)
71. 2013. szeptember 13: 13 óra: Miskolci Egyetem: „Szépkorúak Akadémiája” előadás
tartása: „Aktív idősödés hazai és nemzetközi kitekintéssel” (114
fő), ea: Dr. Dobos László.
72. 2013. szeptember 25: 13,30 Vár sétány Szolgáltatóház Miskolc „Szüreti Mulatság”
rendezvény. „Jó embert keresünk” film forgatás (75 fő).
73. 2013. október 1:
13,30: Belvárosi Óvoda Miskolc „Mihály napi vigasságok”.
Rendező, szervező, közreműködő: 3.KEMA (450-500 fő) –
„generációk együttműködése”. „Jó embert keresünk” film felvétel.
74. 2013. október 7:
9-16-ig: Miskolc Város Polgármesteri Hivatal TÁMOP-3.2.1
pályázati felkészítő. Partner közreműködő 3.KEMA.
75. 2013. október 8:
13 óra: Földes F. Gimnázium: TÁMOP-3.2.1 pályázattal kapcsolatos
informatikai képzés szépkorúaknak (20 órás) előkészítése (5 fő).
76. 2013. október 10:
14,30: Kandó K. Szakközépiskola TÁMOP-3.2.1 pályázattal
kapcsolatos megbeszélés: informatikai képzés szépkorúaknak (20
óra) előkészítése (13 fő).
77. 2013. október 17:
Miskolc Polgármesteri Hivatal TÁMOP-3.2.1 pályázat – mentor
képzés.
78. 2013. október 21: Eger: Észak-magyarországi Regionális Konferencia: TÁMOP
pályázat. Előadás tartása: „Az időskorúak aktivitása, életen át
tartó tanulása, foglalkoztathatósága” címmel. Ea: Dr. Dobos
László (79 fő)
79. 2013. október 24:
10 óra Vadna IKTSZ: Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület térségi
összejövetele. Előadás tartása: „Egészséges életmód időskorban is”
ea: Dr. Dobos László. (49 fő)
80. 2013. november 7: Lillafüred: Creator Nemzetközi záró konferencia. 3.KEMA
közreműködőként vett részt 380 fő időskorúval 2011-2013 között.
Szakmai kiadványban „jó példaként” megjelent a 3.KEMA!
81. 2013. november 13: 14 óra: Kandó K. Szakközépiskola: TÁMOP-3.2.1 pályázat –
informatikai oktatás (13 fő) szépkorúak + diákok közreműködése,
ünnepélyes megnyitása (13 + 14 + 5 = 32 fő). Közreműködő,
mentor: 3.KEMA
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82. 2013. november 14: 14 óra: Miskolc Városfejlesztési Kht szervezésében „pályázati
projektek generálása 2014-2020 évekre” – időskorúak bevonásával:
3.KEMA koordinál, javaslatokat összegzi. Beadott pályázati
tervek: 10 db. Bevont időskorúak száma: 65 fő
83. 2013. november 14: 17 óra: Vadna IKTSZ: „Idősbarát Önkormányzati Díj 2013.”
Elnyerésének ünnepsége (135 fő). BAZ Megyei Nyugdíjasok
Szövetségének Díszoklevelének átadása Dr. Dobos Lászlónak, a
3.KEMA elnökének a „nyugdíjasok érdekében kifejtett
áldozatkész munkájáért!” Őszirózsák Nyugdíjas Klub elnökének
köszönete a 3.KEMA elnökének a pályázathoz nyújtott szakmai
segítségért!
84. 2013. november 15: 14,15 Földes F. Gimnázium Miskolc TÁMOP-3.2.1 pályázat:
informatikai oktatás ünnepélyes indítása (5 + 5 + 3 fő = 13 fő).
Közreműködő mentor: 3.KEMA + diákok.
85. 2013. november 18: 13 óra: 3.KEMA Információs és Tanácsadó Iroda vezetőjével és
munkatársával egyeztetés a 2013. évi munka értékelésével
kapcsolatban (7 fő). Rendezvények, programok, tevékenységek,
önkéntes munkák begyűjtése!
86. 2013. november 20: Észak-Kilián Szolgáltató Központ Miskolc, előadás tartása:
„Egészséges táplálkozás, sport” címmel. Előadó: Dr. Dobos László
(49 fő).
87. 2013. november 21: 8 óra: Megyei Kórház „Csillagpont rádió”: „Az idősödés
művészete” beszélgetés, Mónos Márta Dr. Dobos Lászlóval.
88. 2013. november 25: 14 óra Avas-Dél Szolgáltatási Központ: előadás tartása: „Kognitív
folyamatok megőrzése időskorban” címmel. Előadó: Dr. Dobos
László (37 fő).
89. 2013. november 26: 17 óra Barabás Miklós Villa Budapest: „Jó embert kerestünk és
találtunk” Gála – díjátadó ünnepség. Telekom díja: Dr. Dobos
Lászlónak Internet bekötés egy kis településre + egy éves ingyenes
használat! (Vadna Őszirózsák Nyugdíjas Klub – Faluház (megtörtént
a bekötés) (120 fő).
90. 2013. november 27: 17 óra Lézerpont Stúdió Klubfoglalkozás: 3.KEMA bemutatása,
Dr. Dobos László elnök (37 fő).
91. 2013. november 29: Nyíregyháza Nemzetközi Gerontológiai Konferencia. Előadás
tartása: „Időskorúak egészségvédelme, bűnmegelőzés,
áldozatvédelem, áldozatsegítés, eszközfejlesztés hazai és
nemzetközi viszonylatban” előadó: Dr. Dobos László (57 fő).
Magyar Gerontológia szakfolyóiratban 3 cikk megjelenítése 2013ban.
92. 2013. december 6: 10 óra Vadna: Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület + térség
településeinek nyugdíjas klubjai részére előadás tartása: „Az
idősödés művészete” címmel. Előadó: Dr. Dobos László (57 fő)
93. 2013. december 18: 9 óra: Szerencs Huszárvár előadó terem, előadás: „Időskorú
konfliktusok, stressz, kommunikáció” címmel. Előadó: Dr. Dobos
László (28 fő).
II.

Szépkorúak Turisztikai Centruma 2013. évi utaztatási forgalma időskorúak részvételével:
870 fő

III.

3. Kor Egyeteme keretei között végzett önkéntes munka összességében 2013. évben:
(néhány kiemelkedő akciónk: Kocsonya Fesztivál, Opera Fesztivál, 3.KEMA rendezvényein
regisztráció, rendezői, adminisztrációs feladatok, óvodák részére papír vágások, felmérési
kérdőívek kitöltése, Digitális Miskolc programban információ továbbítás,
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3.KEMA Információs és Tanácsadó Iroda működtetése, SZTC szórólapok terjesztése
a megye és város területén, stb.)
a. Összes önkéntes munkát végző időskorúak száma:
480 fő
b. Önkéntes munkaórák száma összesen:
3200 óra
IV.

3. Kor Egyeteme 2013. évben végzett „tevékenységei”-nek összegezése (I.))
a. rendezvények, programok, tevékenységek, kezdeményezések,
partnerség, közreműködés, együttműködés: 91 alkalommal
b. a 91 alkalman résztvevők száma összesen: 6736 fő
c. az összes résztvevőből időskorú: 5420 fő

előadások,

V.

Forrás teremtés: 2013. évben az Alapítvány sem állami, sem pályázati, sem szponzori
adományban nem részesült! Éves tevékenységét döntően önkéntes munkával, partneri
együttműködéssel (pl.: helyiségek biztosítása) oldott meg!
Pénztári egyenleg (számla, 2013. dec. 31.): 62.175 Ft (2010-2011. évek akkreditált
tanfolyamainak bevétel maradványa)

VI.

Szervezeti változások:
a. 2012 júniusában Futó Kálmán Alapítványi titkár lemondott kuratóriumi
tisztségéről. Helyette Tóth József került – Alapítói Okirat módosítással – a
Kuratóriumba. Horváth Zoltán lett a titkár.
b. Futó Kálmán kuratóriumi tag távozásával megszűnt a Szépkorúak Háza Miskolc,
Eperjes u. 5. szám Alapítványi telephely-székhely lehetőség. Alapító Okirat
módosítással Miskolc, Kiss József u. 46. szám került bejegyzésre az Alapítvány
székhelyeként (jelenlegi székhely az elnök tulajdonában lévő ingatlan).
c. 2013 januárjától elindult az „UniMiskolc Travel Utazási Irodával együttműködve
a „Szépkorúak Turisztikai Centruma” – az időskorúak szervezett, tervezett,
igényeiket, lehetőségeiket figyelembe vevő turisztikai-egészségügyi mozgalom.

VII.

Telephely iránti igény: 2012 és 2013 évben (megismételve) kértünk iroda helyiséget
Alapítványunk részére. Miskolc MJ Város Polgármesteri Hivatala - szóbeli válaszban –
nem tudja biztosítani.
Az Alapítvány Információs és Tanácsadó Irodája a Napfényt az Életnek Alapítvány
Miskolc-Avas helyiségében működik – közös használatban.

VIII. 2013. évben nem sikerült megoldanunk:
a. „Első Miskolci Szépkorúak Sport-játszópark” létrehozása. 2013. március 6.-án
kezdeményeztük, több mint 3500 aláírással, sajnos többszöri érdeklődésünkre sem
kaptunk december 31.-igmegnyugtató választ a Polgármesteri Hivatalba beadott
kérelmünkre (5-10 millió Ft)
b. „Lépjünk együtt Nagyi – Játszunk együtt Nagyi” három éves tapasztalataira épülő
„módszertani kiadvány” nyomdai megjelentetése, forrás hiány (250-500 ezer Ft)
miatt nem kerülhetett kiadásra.
c. A nemzetközi Creator pályázati projekt fenntarthatóságát elősegítő felméréskutatás (300 főre kiterjedő) teljes körű értékelése, a Bay Logika Kutató Intézettel
való gyakorlati együttműködés megkezdése
2014.-ben mindhárom programunkat továbbra is tervezzük és keressük a
megoldásokhoz vezető eredményes utat!
IX.

Együttműködés, partneri kapcsolatok 2013.-ban:
2013.-ban igen megnőtt az Alapítvány szakmai munkája iránti érdeklődés mind
belföldön, mind külföldön. A szakmai igények elsősorban a programjaink iránt vagy egyegy projekt után, illetve az Alapítványhoz való csatlakozás iránti érdeklődés terén volt a
legnagyobb.
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Sajnos főleg a külföldi vagy határokon belüli személyes meghívásoknak nem tudtunk –
pl.: előadások tartása, 3.KEMA bemutatása – minden kérésnek eleget tenni!
Beigazolódik, hogy Magyarországon a 3.KE tartalmai szolgáltatásai iránt az
időskorúaknak - de több generációnak is – nagy az igénye. Beigazolódik az életen át tartó
tanulás szükségessége, a tevékenykedtetés, a differenciált foglalkoztatás, az aktívminőségi időskor megélése iránti egyre szélesebb körű igény falun és városban egyaránt!
Javasolt a 3KE szervezeti kereteit országos hálózattá fejleszteni a XXI. század második
évtizedében Magyarországon!
Az Alapítvány honlapja – www.harmadikkoregyeteme.hu – iránt igen nagy a szakmai
érdeklődés! Sajnos 1,5 éve forrás hiány miatt nem tudjuk rendszeresen aktualizálni!
Talán ennek is köszönhető, hogy a régi és új partnereinkkel – az elektronikus levelezés –
lano@chello.hu – a meghatározó. Naponta 15-30 levél érkezik postánkra! Minden levélre
24-48 órán belül válaszolunk! Időskorúak esetében jellemző a személyes, vagy telefon
kapcsolat, az internet hiánya miatt! Ennek megfelelően alakult ki „adatbázisunk”, mely
egyszerre kb. 1000-1200 főt ér el közvetlenül vagy közvetve!
2014. évben – lehetőségeinken belül – az eddig bejelentkezett szervezetekkel kívánjuk a
hazai hálózatot kialakítani illetve a határokon túli magyar szervezetekkel realizálni az
együttműködést.
A szakmai együttműködések terén 2014-re tervezzük a közép- és felsőoktatásban tanuló
diákok tudatos bevonását az időskorúakkal való együttműködésbe, a szolidaritás
erősítésében (pl.: számítógépes képzések, TDK dolgozatok, szakdolgozatok, doktori
értekezések). Kiemelkedő szerepet kell biztosítani az időskori kutatásoknak a XXI. század
második évtizedében, mely kutatási témák feltételezik az elméleti és gyakorlati szellemi
műhelyek szoros, szakmai együttműködését! 2013. évben több egyetemi-főiskolai
tudományos dolgozatban megjelent a 3.Kor Egyeteme Miskolc a szakirodalomban,
lábjegyzetekben! Az idős kor kérdéseivel foglalkozó stratégiáknak, paradigmaváltásnak
szükséges, hogy megelőzzék olyan kutatások, melyek a hagyományos egészségügyi és
szociális ellátás mellett választ adnak a gazdaságban, a kultúrában, sportban, a
közéletben az időskorú emberek aktív részvételére, e területeken új szolgáltatások,
ellátások kialakítására.
Köszönetet mondok a „Beszámolóhoz” nyújtott önkénteseink segítségéért, a begyűjtött
adatokért! Köszönöm segítségüket észrevételeikért, javaslataikért, egy-egy témával
kapcsolatos megállapításaikért!
Köszönetet mondok a 2013. évi szakmai, partneri együttműködő állami, civil, egyházi,
társadalmi és magán szervezeteknek, képviselőinek, munkatársaiknak önzetlen
segítségükért, külön kiemelve az időskorúak és nyugdíjasok szervezeteit! Köszönöm a
„generációk együttműködő” óvodák, köznevelési és felsőfokú intézmények támogatását,
közös tevékenységekben való aktív részvételüket! Köszönöm az országos intézményeknek
szakmai-erkölcsi támogatásukat, a határokon túl működő különböző szakmai szervezetek
partnerségét, szakmai érdeklődésüket munkánk iránt!
2014. évre tisztelettel kérjük, várjuk támogatásukat szakmai munkánkhoz!
Miskolc, 2014. január 18.
Dr. Dobos László
3.KEMA Kuratórium elnöke
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