Vyhodnotenie plánu aktivít LPRe – Klubu Kĺbik za rok 2018





















Členská schôdza sa uskutočnila prvý deň R-ip KK 15.júla 2018 v Piešťanoch splnené
Rekondično-integračný pobyt KK so sociálnou terapiou a odbornými prednáškami
sa uskutočnil (15. – 21. júla 2018) splnené
Pripravili sme propagačné aktivity na zvýšenie členskej základne KK a Ligy.
splnené
Zapojili sme sa aktívnou účasťou do podujatí LPRe SR (M-Vk, SDR, ....) splnené
Propagovali sme služby CS-PP. splnené
Pokračovali sme v spolupráci s miestnymi pobočkami a Klubom Motýlik.
splnené
Zapojili sme sa do zbierky 2 % z daní FO a PO, a rozvinieme spoluprácu
s partnermi. splnené
Pripravili sme v rámci publikačnej činnosti:
(správy KK v IB, pripravíme prepis textov do zborníka KROK 2016 - 2017). splnené
Propagovali sme a distribuovali sme DVD s cvičebnými zostavami pre deti
a dospelých. splnené
Spolupracovali sme s médiami, s prioritou na projekt KROK 2017 – spustenie
hlasovania bolo 01.05. do 30.09.2018, vyhlásenie výsledkov 13. okt.2018 splnené
Pripravili sme nový a bezpečný spôsob ochrany hlasovania KROK 2017splnené
Pripravili sme výročné odovzdávanie Novinárskej pocty KROK 2017 a 10.
výročie projektu KROK splnené
Spoluorganizovali sme s LPRe SR Svetový deň reumatizmu 2018, „Nebuď
s reumou sám!“ splnené
Zúčastnili sme sa na odborných podujatiach podľa ponuky a pozvania. splnené
Poskytovali sme konzultačnú, administratívnu a koordinačnú činnosť KK.
splnené
Zabezpečili sme promo predmety s logom KK, KROK, SDR,... splnené
Udržiavali sme a aktualizovali weby klubklbik.sk a mojareuma.sk. splnené
Udržiavali sme a aktualizovali skupiny na FB: Klub Kĺbik, Moja & Tvoja
artritída, Moja artritída, Liga proti reumatizmu, vznikla nová uzavretá skupina
Reuma splnené
Na www.klubklbik.sk sa rozvíjali a aktualizovali sme dve rubriky:
- Deti s JIA – deťom s JIA splnené
- Rodičia – rodičom splnené

Stručné vyhodnotenie plánu vypracovala: Mgr. Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka LPRe – KK
Piešťanoch 27. novembra 2018 Mgr. Jana Dobšovičová Černáková v.r

