
Előterjesztés munkatervre 

Grexa Liliána IMI Bizottsági elnök 

 

A tavalyi tapasztalatok alapján az idei munkatervet az alábbiak szerint javaslom elfogadni: 

MUNKATERV 2021: 

Február:  

- az IMI Bizottság működési alapjainak lefektetése;  

- a feladataink meghatározása, kapcsolatfelvétel a MUKDK vezetővel, az OK Bizottsággal és a 

vasárnapi iskolák vezetőivel, valamint a nemzetiségi műsorok és kiadványok szerkesztőivel; 

- UOÖ éves terveinek véleményezése és ennek a témának a napirendbe vétele a következő 

közgyűlésen 

- weboldal magyar verziójával kapcsolatos feladatok 

 

Március: 

- Vasárnapi Iskolákkal való együttműködés kialakítása, tervek átbeszélése és esetleges módosítási 

javaslatok 

- OKE Bizottsággal való együttműködés kialakítása, tervek átbeszélése és esetleges módosítási 

javaslatok 

 - Nemzetiségi szerkesztőségekkel kapcsolattartás 

- Ifjusági stratégia kidolgozásának megkezdése 

 

 

Április:  

- Facebook oldal működtetésével és moderálásával kapcsolatos stratégiai felülvizsgálata a 

MUKDK-val 

- Nemzetiségi szerkesztőségekkel kapcsolattartás 

- Ifjúsági stratégia kidolgozása 

- Új weboldallal és közösségi felületekkel kapcsolatos tervek megvalósulásának felügyelete 

- Ülés 

 

Május:  

- Facebook stratégia megvalósulásának felügyelete 

- Nemzetiségi szerkesztőségekkel kapcsolattartás (meghívás a táborokba, év végi eseményekbe) 

- Évzáró események, táborok koncepciójának és költségvetésének átbeszélése, Közgyűlési 

témafelvetés 

- Ifjusági stratégia véglegesítése és a terv előterjesztése a Közgyűlés elé 

Június: 

- Évzáró események, táborok meglátogatása  

- Ifjúsági stratégia bevezetésének előkészítése 

- Öszöndíjak meghirdetése szeptembertől 

 Július: szünet 



Augusztus: 

- Ifjúsági stratégia megvalósításának előkészítése 

- Évnyitók költségvetésének és koncepciójának átbeszélése az Iskolákkal 

- Második féléves tervek átbeszélése a MUKDK-val és az OKE Bizottsággal 

- Ösztöndíjnyertesek kihirdetése 

- Ülés 

 

Szeptember: 

- Ifjusági stratégia megvalósítása 

- Évnyitók meglátogatása 

- Második féléves tervek átbeszélése a nemzetiségi szerkesztőségekkel 

 

Október: 

- Ifjusági stratégia megvalósítása 

- Facebook oldal működtetésének ellenőrzése 

 

November: 

- év végi gyermek rendezvények koncepciójának és költségvetésének ellenőrzése 

- éves beszámolók bekérése a szerkesztőségektől és az iskoláktól december 15-i határidővel 

- jövő évi ifjúsági stratégia kialakításának megkezdése 

- ülés 

- Évösszefoglaló kiadvány előkészítésének ellenőrzése 

 

December: 

- Éves beszámoló készítése a Bizottság munkáját illetően 

- Évösszefoglaló kiadvány kiadásának ellenőrzése 

- Év végi gyermek és ifjúsági rendezvények ellenőrzése 

- 2022-es tervek egyeztetése az Iskolákkal, szerkesztőségekkel 

  

Kérem a Bizottság tagjait, hogy javaslatomat fogadják el. 

 

         

Grexa Liliána 

 











egységár fő alkalom/hónap

felsőoktatási 20 000 3 4

pályakezdő 20 000 3 4

középiskolai 10 000 5 4

megbízási díj 50 000 3 7

utiköltség 120 000 1 1

étel/ital 20 000 3 14

videó, fotó 120 000 3 1

eszközök 50 000 3 1

Évösszesítő kiadvány 800 000 1 1

Cikkírások weboldalra, FB oldalra 20 000 5 10

Összesen

Ösztöndíj

Ifjúsági programok, képzések, workshopok



Összesen

240 000

240 000

200 000

1 050 000

120 000

840 000

360 000

150 000

800 000

1 000 000

5 000 000
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