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A kuratórium megbízza Márk Zoltánt a jegyzőkönyv vezetésével.

Első napirendi pontként Koncz Balázs beszámol a kuratóriumnak a 2007-ben
történt alapítás, számlanyitás, könyvelés és az egyéb törvényes működéshez
szükséges technikai dolgok részleteivel. Mivel az alapítvány most kezdi a
működését felkéri a kuratóriumot, hogy mindenki vázolja a 2008-as
elképzeléseit.
Pető Gábor:
„A 2008-as évben támogatók szerzésére kell a fő hangsúlyt helyezni, hogy a
valós működést /erős anyagi eszközök birtokában/ legkésőbb 2009-ben meg
lehessen kezdeni.”
Koncz Balázs:
„Az alapítvány profiljába vág egy most íródó könyv, amely személyiségfejlesztő
témájú. A kéziratot mivel már mindenki olvasta kérem a kuratóriumot, hogy
szavazással döntse el, vállalja-e az alapítvány, első körben egy kis
példányszámban, a könyv kiadását. Pozitív eredmények esetén egy későbbi
szavazással dönt a kuratórium az esetleges folytatásról.”
A könyv kérdését a kuratórium egyhangú igen szavazással eldöntötte.

Dr. Győrffy Zsuzsanna felvetette, hogy a 2008-as Máltai szeretetszolgálat
szervezésében történő mozgássérült táborban közvélemény kutatást kellene
végezni, hogy miként, milyen formában lehetne leghatékonyabban segíteni a
mozgássérülteket.
Koncz Balázs közbeszólásában kihangsúlyozta, hogy amennyire lehetséges el
kell kerülni az anyagi támogatást. A fő hangsúlyt olyan programok szervezésére
kell helyezni, amelyet a mozgássérültek kihívásnak tartanak ezzel is elősegítve a
társadalomba való jobb beilleszkedést, illetve annak az önbecsülésnek az
erősítését, amely segíti a mozgássérülteket az élethez szükséges lelkierő
fenntartásában.
Márk Zoltán konkrét javaslatokat tett egy olyan rendszer kidolgozására,
amelyben mozgássérülteket lehet elvinni olyan nem hétköznapi
sportprogramokra, mint a vitorlázás, ejtőernyőzés, búvárkodás stb..
Koncz Balázs szavazásra bocsátotta a témát és a kuratórium, egyhangúlag
megszavazta, hogy a 2008-as táborban megtörténik egy igényfelmérés, amelyből
kiderül, hogy a mozgássérültek milyen arányban és mennyire találnák fontosnak
ezeket a sport-tevékenységeket.

Pető Gábor javaslatot tett egy mozgássérültekkel foglalkozó film készítésére. A
fő cél itt is a mentális egészség erősítés. A film témájául olyan mozgássérültek
életét kellene bemutatni, akik stabilan megtalálták a helyüket „csökkent”
képességűként is, ezzel ösztönözve másokat is a kitartásra. A filmben nem
„sikersztorikat” kell bemutatni, hanem azokat a hétköznapi dolgokat,
amelyekkel megküzdve reális képet láthatnak mások boldogulásáról. Nem titkolt
cél, utat, lehetőségeket mutatni azoknak, akik elkeseredésükben esetleg nem
látják lehetőségeiket.
A kuratórium egyhangú szavazással megbízta Pető Gábort egy ilyen témájú film
forgatókönyvének megírásával, a megfelelő emberek felkutatását Koncz Balázs
és Dr. Győrffy Zsuzsanna vállalták.

A kuratórium egységesen megállapodott egy év időtartamban, ami idő alatt a
megbeszélt feladatokat mindenki elvégzi.

A könyv kiadására 2008.12.31-es határidő lett kitűzve.
Koncz Balázs megköszönte a kuratóriumnak a megjelenést és a munkát majd
2009.02.22-ben tűzte ki a következő kuratóriumi ülés időpontját.
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