
BESZÁMOLÓ 

a MAKAMOSZ 2019 évi munkájáról 

2019-ban ismételten nagyon kevesen vették ki részüket a munkából. Változatlan érzésem, 
hogy Ti kedves Tagok befizetitek az éves tagdíjat és ezzel letudtatok minden kötelezettséget, 
s hagyjátok, hogy mi dolgozzunk értetek, s az általunk felkínált lehetőségeket sem mindig 
fogadjátok el. KÉRDÉSEM: akkor miért vagyunk? 

Változatlanul Ugrin Erzsi az a személy, aki az összes képzésünk szakmai programját 
összeállította, vezeti a szupervíziót és a tréningeket, segítő munkánk aktív résztvevője.  

Dr Tóthné Dr Bicskei Beatrix aki segít és támogat minket és jogi tudására is mindig 
számíthatunk. 

Tájékoztatlak benneteket, hogy taglétszám 2019. december 31-ig 30 fő lett, de sajnos azóta 
stagnál. A létszám csökkenés egyik oka, hogy többen elhagyják a pályát, s így már nincs 
szükség támogatásunkra. A másik okot nem ismerem, egyszerűen nem fizetik a tagdíjat, 
leveleimre nem válaszolnak, így törlésre kerültek a listából. Még mindig ott tartunk, hogy 
képzéseink résztvevőinek nagy hányada nem érzi szükségét szövetségünkhöz való 
tartozásnak. Az ország kapcsolatügyeleti munkatársai sem kívánnak „családunkhoz” tartozni. 
Kíváncsi lennék a véleményetekre. 

Facebook oldalunkat én töltöm fel hírekkel, honlapunkat a készítő működteti a kéréseim 
alapján. Hogy pozitívumokról is beszámoljak: a FB-on felszaporodtak a követők, általában 
100 fő feletti a követők száma, de volt bejegyzésünk, ami 1000 fő feletti személyt ért el. Ez 
azt jelenti számomra, hogy egyre többen figyelnek ránk, kíváncsiak a munkánkra, de ez 
sajnos a rendezvényeinken résztvevők létszámában nem jelenik meg.  

Mit csináltunk 2019-ben? 

1./ Részt vettünk az Országos Mediációs Egyesület rendezvényein, a kerekasztal 
munkájában is.  

2./ 2019-ben a kevés jelentkezések miatt minden meghirdetett szupervíziónk elmaradt. 
Véleményetek szerint van értelme egyáltalán meghirdetni? 

3./  A meghirdetett képzéseinkből 1 képzésünk volt szintén Ugrin Erzsi vezetésével, 
összesen 8 fő résztvevővel. Számomra érthetetlen, hogy a kötelező kapcsolatügyeletek 
munkatársai miért nem érzik szükségét a szakmai képzésnek.  

4./ Részt vettem az SZGYF Képzési Főosztálya szervezésében az új képzési törvényről. 
Ennek kapcsán Bicskei Beával egy személyes konzultáción vettünk részt saját képzéseinkről.  

5./  Bicskei Beával Révfülöpön tartottunk előadást a lakóotthonok fenntartóinak és 
vezetőinek. 

6./  Együttműködve az MKA-val, Erzsi előadást tartott az MKA Konferenciáján. 



7./ Folyamatosan bombázom a címlistán szereplőket információkkal képzéseinkről, 
szupervízióról, segítségünk felajánlásáról. Több helyről kaptunk levelet, melyben segítséget 
kérnek. 

8./ Anyagi helyzetünk változatlanul stabil: jelen pillanatban a számlánkon: 772.176.-Ft 
van. 

 
Remélem, hogy mindenki tisztában van vele, hogy ezt a munkát önkéntes alapon végezzük. A 
termet térítésmentesen biztosítom a MAKAMOSZ számára, utazásaink költségeit saját magunk 
fedezzük és a saját szabadidőnkből. Erzsi is és én is erőnkön felüli energiával toltuk a szekeret, 
de energiánk támogatás nélkül igencsak fogytán. 
Ebben az évben lejár a vezetőség mandátuma. Miután jelenleg kizárólag online formában 
tudunk találkozni, így őszre halasztjuk a vezetőségválasztó közgyűlést. 
Természetesen amíg nincs új vezetőség, mindannyian vállaljuk, hogy tovább toljuk a szekeret. 
 
Jó lenne, ha most, amikor a legnagyobb szükség lenne a MAKAMOSZ munkájára, 
támogatásotokkal tiszteljetek meg bennünket.  
 

Budapest, 2020. május 12.     

 

Köves Zsuzsanna 

               elnök sk. 

 


