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2016. augusztus – december 

 

 

Augusztus 

 

 Betegszervezeti Akadémia (BETA) regisztráció. Egyesületen belüli képviselet kialakítása az 

érdeklődési köröknek megfelelően, hogy ki fogja a képviseletet ellátni. 

 Megjelenő újságcikk előkészítése az arthritises biológiai/célzott terápiával kapcsolatosan, 

újságíróval történő egyeztetés. 

 Ügyvédi iroda megkeresése, a magyarországi arthritises biológiai/célzott terápiás 

„rendelkezés” ismertetése, az Egyesület későbbi képviselete. 

 „Innovatív-hármas” projekt „újratervezés”. 

 Munkavállaláshoz történő plakátok eljuttatása a centrumok számára. 

 

Szeptember 

 

 ENSZ képviseletének felkeresése, beadvány megszövegezése és beadása. 

 Népszava cikk megjelenése, http://nepszava.hu/cikk/1104980-egeszsegugy---a-betegek-

fizetik-meg-a-sporolas-arat elérhetőségen, a napilapban „Kétarcú lett a betegbiztonság” 

címmel. 

 2017-ben beadásra kerülő EACEA pályázati kiírás előkészítési munkálatai, határon túli 

kapcsolatainkkal történő egyeztetések megindítása. 

 BETA képzéssorozat megindulása, a „Forrásteremtés a mindennapokban. Elmélet és 

gyakorlat” témakörben. 

 MRE - MRSZE Kongresszus Betegfórum 2016 Gyula. 

 Hévíz Centrummal történő személyes kapcsolatfelvétel, képviselőikkel találkozó, 

egyeztetés. 

 Munkavállaláshoz történő plakátok eljuttatása a centrumok számára. 

 

Október 

 

 Egyeztetés az EMMI-ben, az OEP és az EMMI képviselőivel, az arthritises biológiai/célzott 

terápiával kapcsolatosan. BETA képzéssorozat „Önkéntesség, szervezetfejlesztés és 

hálózatfejlesztés” témakörben. 

 Betegszervezeti Vezetői Akadémia képzésen történő részvétel felső vezetőink számára. 

 EACEA kiírásban fogalmazottak pontosítása a potenciális partnereinkkel, személyes 

találkozók előkészítése. 

 NED témavázlatának előkészítése, lefordítása. 

 PARE meghívó 2017-re, ennek előkészítése. 

 Munkavállaláshoz történő plakátok eljuttatása a centrumok számára. 
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            November 

 

 BETA képzéssorozat a „Kommunikációs workshop a legfontosabb célok eléréséért a 

leghatékonyabb eszközökkel” címmel. 

 Ügyvédi irodával pontosítás, a beadandó irattal kapcsolatosan. A per várható kimenetének 

számbavétele, az esetleges lefolytatásának ismertetése. 

 Visegrad Grants „Standard Grants” előkészítése, résztvevőkkel pontosítás. 

 NED témavázlat, költségvázlat előkészítése. 

 WHO képviseletének felkeresése, beadvány megszövegezése és beadása. 

 Munkavállaláshoz történő plakátok eljuttatása a centrumok számára. 

 „Civil Reggeli” sorozat folytatása, az ott elhangzottak szélesebb körben történő 

megismerése és a későbbiekben az egyesület működésében való hasznosítása. 

 A felső vezetőink részt vétele a Betegszervezeti Vezetői Akadémia képzésen.  

 Évzáró II. Kongresszus megszervezésének előkészítése.  

 

December 

 

 Visegrad Grants „Standard Grants” véglegesítése, és beadása. 

 EACEA kiírás 2. altémájában megfogalmazottak véglegesítése a résztvevő országokkal, a 

„Master Plan” és „Time plan, program plan” véglegesítése, majd eljuttatása partnereink 

számára. 

 NED beadása. 

 Évzáró II. Kongresszus.  

 Munkavállaláshoz történő plakátok eljuttatása a centrumok számára.  

 


