Správa
o činnosti MP LPRS Poprad za rok 2009

Členovia MP LPRS v Poprade sa pri svojej činnosti riadili plánom práce
na rok 2009.
V mesiaci január 2009 sme sa ako zvyčajne zúčastnili Poľovníckeho plesu
v Spišskej Teplici, ktorého sa zúčastnili 4 naši členovia na základe pozvánky,
miestneho poľovníckeho združenia.
V mesiaci marec sme v súlade s plánom práce sa snažili aktivovať členov,
rodinných príslušníkov a známych členov miestnej pobočky, aby venovali 2% z
daní pre našu miestnu pobočku.
K úspechu tejto činnosti prispela hlavne p. Zacherová Mária , ktorej sa podarilo,
prostredníctvom svojho syna, aby našej pobočke venoval sumu 20.000,- Sk
firma Kuferand, Levice. Naším významným sponzorom je aj Mgr. Tomajko,
Poprad. V tomto roku nám veľmi pomohla aj firma SKI-CHEM Svit,
prostredníctvom ktorej sme lacnejšie nakupovali vstupenky do AquaCity
Poprad. Týmto im vyslovujeme úprimné poďakovanie.
V mesiaci máj 2009 sa uskutočnila 18.výročná plenárna schôdza. Ako
hostia sa zúčastnili: MUDr. Žlnay za celoslovenskú Ligu proti reumatizmu
LPRS Piešťany. MUDr. Čižmariková – odborná lekárka reumatologička,
Poprad mala odbornú prednášku.
V mesiaci máj 2009 sme zakúpila 40 ks vstupeniek do AquaCity Poprad
pre našich členov.
V mesiaci jún 2009 sme sa zúčastnili ako aj z časti spolupodieľali na
organizácii Behu a chôdze reumatikov a reumatológov v Starom Smokovci pri
hoteli Belvue. Za našu pobočku sa zúčastnili 20-ti členovia, ale prišli nás
podporiť aj členovia z Piešťan, Žiliny a iných pobočiek. Táto vydarená akcia
pomohla k propagácii činnosti Ligy proti reumatizmu na Slovensku.
Túto akciu moderoval redaktor televízie JoJ p. Kubáni a táto televízia
odvysielala šot z tejto akcie.
V mesiaci júl 2009 sme zakúpili 60 ks vstupeniek do AquaCity Poprad,
ktoré boli rozdelené medzi našich členov miestnej pobočky.

V mesiaci september 2009 bolo zasadnutie výboru MP, spoločná návšteva
AquaCity Poprad a zakúpenie 60 ks vstupov do soľnej jaskyne a 15 ks poukazov
na masáže.
S týmito vstupenkami sme mali veľký problém, pretože medzitým spoločnosť sa
dostala do konkurzu, ale na základe osobného vyjednávania predsedníčky MP s
konateľkami spoločnosti sa nám podarilo predĺžiť činnosť spoločnosti natoľko,
že sme tieto poukazy, vstupenky dokázali využiť, aspoň z časti.
V mesiaci október 2009 bola urobená nástenka pri ambulancii MUDr.
Rovderovej, k mesiacu úcty starším.
Z našej miestnej pobočky v Poprade sa zúčastnili 4 členovia slávnostného
koncertu a vyhodnotenia humánnej činnosti Asociácie zdravotne postihnutých
občanov, ktoré sa uskutočnilo v SND Bratislave. Taktiež v mesiaci december
boli z našich 2% prostriedkov zakúpené vitamínové prípravky.
Koncom roku 2009 sa nám podarilo získať 5 nových členov, títo sa ale
našimi členmi oficiálne stanú až v roku 2010.

V Poprade, dňa 27.05.2010

Mária Galková
predsedníčka MP Poprad

