
Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Púchov 
 

Vyhodnotenie činnosti za rok 2017 
 
 

Počet členov k 31.12.2016  :   127                        Počet vyradených členov v r. 2017 :  18 

Počet členov k 31.12.2017  :    121                       Počet nových členov v roku 2017  :   12 

VČS uskutočnená    15.02.2018                            Počet prítomných členov  :  113 tj.   93,4 % 

Podpis štatuára :  …...............................                           Pečiatka : 
 

P.č.   Popis činnosti podľa plánu r. 2017                                                                    

Splnené/Nesplnené 
 

1. Pravidelné zdravotné cvičenie    50 členov           1 hodina týždenne             splnené 

2. Výborové schôdze uskutočňovať podľa plánu                    9  x                      splnené 

3. Registrovať sa a uplatňovať získavanie 2 % z daní príjmov  FO a PO           splnené 

4. Zabezpečovať odborné zdrav. prednášky – MUDr. Bršiak 46 členov            splnené 

5. Zorganizovať „Stretnutie lekárov bez bieleho plášťa“        97 členov             splnené 

6. Zorganizovať návštevu kúpeľov v Rajeckých Tepliciach 3x po 52 členov     splnené 

7. Zorganizovať jednodňový výlet do Podhájskej              1x  55 členov            splnené 

8. Rozširovať a oboznamovať verejnosť s našou činnosťou LPRe        

cestou osvetovej práce cez miestne noviny a IB                                                          splnené 

9. Dobre spolupracovať s inými občianskymi združeniami, hlavne 

s Klubom žien a Denným centrom seniorov v Púchove                                                 splnené 

10.  Vyhodnotenie a ukončenie cvičebného roku  - uskutočnené na Kocke 

 spojené s opekačkou v prírode                                                             36 členov          splnené 

11.  Uskutočniť počitačový kurz pre 20 členiek                             16 členov          splnené 

12.  Dôstojne osláviť Svetový deň reumatizmu                                                        splnené 

13.  Mimo pravidelného cvičenia v telocvični organizovať prechádzky  čiastočne splnené 

14.  Zorganizovať posedenie pri vianočnej kapustnici                    77 členov         splnené 

spojenú so zablahoželaním našim jubilantom s malým darčekom        27  členov        splnené 
 

Naviac oproti plánu : 

1. Vykonávanie zdravotného cvičenia v bazéne ŠPORCENTRUM 8  x   po    29 členov 

2. Zorganizovanie 8-dňového rehabilitačného pobytu v Kúpeľoch Nimnica    16 členov 

3. Poskytnutie príspevku na kúpele aj v iných kúpeľných strediskách 

našim členom při liečení sa na reumatické ochorenie                                            35 členov 

4. Uskutočnenie kurzu s paličkami nordic walking                                        38 členov 

5. Vytvorenie webovej stránky miestnej pobočky Púchov 
 

V Púchove  15.02.2018 

Vypracovala : Jursíková A. 

 

 

 

 

 

 
 


