2012. évi Jogi és Érdekvédelmi Szekció beszámoló
A szekciót alkotó szervezetek száma: 14.
Ezek: Egri Barátnők a Jövőért Egyesület, Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet, OFE Heves Megyei
Szervezete, Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete, Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége, „Civil
Érték” Közhasznú Egyesület, 56-os Szövetség Egri Szervezete, Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei
Egyesülete, Heves Megyei Hallássérültek Egyesülete, Keris Diákok Egyesülete, „Nő az erő”
Közhasznú Egyesület, ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesület, BEN Autista és Autisztikus
Gyermekek Közhasznú Egyesület, HEFESZ
A Jogi és Érdekvédelmi Szekció 2012-évre vállalt feladatait teljesítette.
Két alkalommal hívtunk össze szekcióülést, melyen a szekció tagjai az aktualitásoknak megfelelően
ismertették terveiket, az előttük álló feladatokat.
Szekciónk 11 szervezete részt vett az Eger Ünnepe rendezvényen, szolgáltatással, kiállítással,
műsorral és a főzőversenyen való részvétellel. Szekciónk tagjai közül Bányász Róbertné és Ónodi
Zsuzsanna aktívan részt vettek a szervezésben. A Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet és az OFE Heves
Megyei Szervezete közös sátra 2. helyezést ért el a közösségszavazatok alapján.
A Szekció közös pályázatot nem írt, de a szekciót alkotó szervezetek egyénileg minden pályázati
lehetőséget megragadtak. A nyugdíjasok az EU által meghirdetett „Aktív időskor és a nemzedékek
közötti párbeszéd évében” kulturális találkozókat és kirándulásokat szerveztek a hagyományőrzés
jegyében, a három generáció részvételével.
Közös szekcióprogram megrendezésére nem került sor, de a tagok együttműködtek, egymás
programjaiba bekapcsolódtak, sokszor akár a szervezésben, lebonyolításban is részt vettek. Ki kell
emelni az Egri Barátnők a Jövőért Egyesületet, akik Mikulás ünnepséget szerveztek az értelmi
fogyatékossággal élő gyermekeknek, s a Civil Szakmai programok pályázat keretében
előadássorozatot szerveztek a szekció szervezeteinek részvételével.
A Szekció szervezeteinek egyéni aktivitása nem maradt el a korábbi évekhez képest.
Szekciónk valamennyi szervezete részt vett a 2012. decemberében megszervezett Civil Randevún.
Ennek szervezőbizottságában szekciónk két tagja Bartók Csabáné és Ónodi Zsuzsanna aktívan
tevékenykedett. A szekcióban végzett munkájáért Madarász János elismerő oklevélben részesült,
melyet a decemberben megtartott Civil Randevú rendezvényen vett át.
Eger, 2012. március 14.
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