Správa o činnosti MP LPRS Poprad za rok 2011
Členovia MP LPRS v Poprade sa pri svojej činnosti riadili Plánom práce na rok 2011.
Činnosť našej miestnej pobočky je už dlhodobo obmedzená nezáujmom našich členov o
tradičné spoločné akcie ako sú napr. spoločné výlety, účasti na spoločenských akciách a prednáškach.
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. Ako už tradične aktívny bol Mgr. Tomajko veľmi nám pomohli firmy Cetelem Slovensko
a.s. Bratislava a Kufferand Levice.
Napriek veľkej pasivite našich členov sme uskutočnili niekoľko akcií.
V mesiaci január 2011 sme sa zúčastnili plesu Združenia podtatranských stolárov a v mesiaci február sa už tradične 4 naši členovia zúčastnili Poľovníckeho plesu v Spišskej Teplici.
Taktiež v mesiaci január 2011 sme prostredníctvom MUDr. Rovderovej pokračovali v
rozdeľovaní vitamínových prípravkov zakúpených ešte v decembri 2010.
V mesiaci apríl 2011 sa skupinka našich 5-tich členov zúčastnila výletu do Bardejovských
kúpeľov, kde sme o.i. navštívili aj miestny skanzen ľudovej architektúry.
Dňa 27.05.2011 sa uskutočnila slávnostná plenárna schôdza pri príležitosti 20-tého výročia
založenia našej miestnej pobočky. Ako hosť sa zúčastnil MUDr. Žlnay a to ako súkromná osoba,
nakoľko nik z vedenia Ligy proti reumatizmu na Slovensku nejavil o účasť záujem. MUDr. Žlnay
mal odbornú prednášku, MUDr. Čižmariková – odborná lekárka reumatologička, Poprad a MUDr.
Rovderová – odborná lekárka reumatologička. O 20-tom výročí založenia našej miestnej pobočky v
Poprade sme napísali článok do Informačného BULLETINU Ligy proti reumatizmu na Slovensku.
Taktiež sme zakúpili 40 ks lístkov do AQUACITY Poprad, ktoré boli rozdané medzi našich
členov.
V mesiaci august 2011 sa naši 6-ti členovia zúčastnili výletu do termálneho kúpaliska vo
Vrbove, okres Kežmarok.
V mesiaci september 2011 sme mali zasadnutie výbor MP , ako aj spoločnú návštevu
AquaCity Poprad.
V mesiaci októbri 2011 v čakárni ambulancie MUDr. Rovderovej bola zhotovená nástenka k
mesiacu úcty k starším.
Šiesti naši členovia sa zúčastnili predĺženého víkendu v rekreačnom stredisku Podhájska,
okres Nové Zámky. Tamojšia voda veľmi blahodarne pôsobí o.i. aj na pohybové ústrojenstvo.
V mesiaci november 2011 sme zakúpili a rozdali našim členom 45 ks vstupeniek do
AQUACITY Poprad a zakúpili sme vitamínové prípravky, ktoré sú priebežne rozdávané našim
členom prostredníctvom MUDr. Rovderovej. Taktiež sme napísali článok do Informačného
BULLETINU Ligy proti reumatizmu na Slovensku.
V mesiaci december 2011 sa uskutočnilo koncoročné zasadnutie výboru miestnej pobočky.
V Poprade, dňa 12.02.2012
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