„A szövetség adminisztrációt, újság és honlap szerkesztést végző munkatársai költségeinek
biztosítása” címmel beadásra és NEA-MA-18-M-1363 szám alatt befogadásra került, a pályázati
munkabizottság által kidolgozott első pályázat.
A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) Mobilitás és Alkalmazkodás Kollégiumához benyújtott
működési célú támogatás elnyerésével elsősorban a szövetség tájékoztatási feladatainak
végrehajtását kívánjuk elősegíteni úgy, hogy az ahhoz kapcsolódó személyek alkalmi munkabérének,
megbízási díjának fedezetét megteremtjük.
A szövetség célja, hogy a NAV és jogelődje nyugdíjasait összefogja, a NAV-hoz tartozás érzését
megőrizze, a gondtalanabb nyugdíjas életet elősegítse, egészségügyi, kulturális, szabadidős
programokat szervezzen, az arra rászorulóknak szociális és kegyeleti ellátást biztosítson. Védje a
nyugdíjasok érdekeit, tartsa a kapcsolatot más nyugdíjas szervezetekkel.
Mindezt csak úgy lehet elérni, ha a nyugdíjasok életkörülményeit érintő információkról őket
közvetlenül, illetve általuk elérhető módon tájékoztatjuk, az egyéb témákban pedig a klubokon
keresztül adunk és várunk információt.
A tájékoztatási feladatok sokrétűek, kétirányúak, területileg nagy távolságokat ölelnek fel, és gyorsan
kell azt megvalósítani, ezért a hagyományosnak mondható nyomtatott tájékoztatás (Mi Lapunk
elnevezésű újság szerkesztése, előállítása, terjesztése) mellett alkalmaznunk kell és előnyben kell
részesítenünk az internet kínálta lehetőségeket. A klubokkal, a klubokon belül a tagokkal való
kapcsolattartást elsősorban az elektronikus levelezés biztosítja, melyen a szövetségtől folyamatosan
érkeznek információk, illetve ilyen úton jutnak el a kért adatok az elnökséghez. E feladatot elsősorban
a titkár végzi, de csúcsidőben szükséges alkalmi munkabérrel munkavállalót foglalkoztatni, aki az
adatok feldolgozásában, rendszerezésében, nyilvántartásában működik közre.
Az újság és a honlap szerkesztését megbízási díjjal honorált munkatársak végzik. Az újság elsősorban
a nem határidős, tartós érvényű információk eljuttatásában, élménybeszámolók közreadásában,
illetve az internettel nem rendelkező nyugdíjasok tájékoztatásában segít. A honlapra azonnal
felkerülnek a valamennyi nyugdíjast érintő tájékoztatások, a klubtagoknak szóló információk a
szervezet szabályaitól kezdve, felhívásokon keresztül, a végzett munka ismertetéséig.
A három féle információtovábbítás mintegy kétezer tagot és közvetetten tízezer NAV nyugdíjast
tájékoztat.
E munkában az elnökség tagjai, különösen az elnök, alelnökök, gazdasági vezető is tevékenyen,
térítés nélkül részt vesz.
A kért támogatás összege: 1 274 400 Ft
A pályázatkiíró a pályázatot befogadta, jelenleg formai ellenőrzése van folyamatban.
Horváth Attila adóügyi alelnök, a pályázati munkabizottság vezetője

