BETA-láltak az előadók a BETegszervezetek Akadémiájának második képzési napján

A Betegszervezetek Akadémiája Rendezvénysorozat “Önkéntesség, szervezetfejlesztés és
hálózatfejlesztés. Elméleti és gyakorlati útmutatók.” címmel 2016. október 26-án került
lebonyolításra az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 5. emeleti
konferenciatermében. Az eseményen több, mint 60 betegszervezet képviseltette magát.
Általánosságban is elmondható, hogy a civileknek leginkább a motiváció fenntartása, és a
működési feltételek hosszútávú megteremtése jelenti a legnagyobb kihívást Magyarországon.
A rendezvény első előadója, Palánkai Gábor, cégépítési szakember, üzleti mentor, az Ügyvezető
Akadémia munkatársa volt, aki a külső és belső motivációról és a működési feltételek előteremtéséről
tartott előadást a hallgatóságnak.
F. Tóth András az Önkéntes Központ Alapítvány ügyvezető igazgatója az önkéntes menedzsment
gyakorlati oldala megfelelő kialakításáról, az önkéntesség szabályzatainak létrehozásáról beszélt,
méghozzá gyakorlati segítséget adva a hallgatóságnak.
A nap harmadik előadója Dobronyi Levente, a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének Országos
Egészségfejlesztési Koordinátora volt. Az orvostanhallgatók, mint önkéntesek és a betegegyesületek
együttműködési lehetőségeit vette számba, amik többek közt egészségnapokra, betegegyesületi
oktatásokra és alapszintű újraélesztés oktatásra, valamint telefonos szolgálatok üzemeltetésére is
kiterjedhetnek. Ez az egyedülálló együttműködési lehetőség számos szervezet érdeklődését felkeltette.
Dr. Pogány Gábor a RIROSZ elnöke, az NBF koordinátora a Ritka és Veleszületett Rendellenességgel
élők Országos Szövetsége kezdetektől való épülését és a 45 szervezet összefogását mutatta be jó
gyakorlatként. Évtizedes jó és rossz tapasztalatai egy 10-nél több szervezetet érintő összefogásban értő
fülekre találtak a hallgatóság soraiban.
A rendezvényt záró workshopot Palánkai Gábor tartotta, aki a részvevők visszajelzése szerint olyan
tudást és motivációt adott át, amelyre sokáig emlékezni fognak. A már szinte hagyományosnak
nevezhető rendezvényt záró gyakorlati képzés, workshop továbbra is a betegszervezeti képviselők
legkedveltebb programja, amin a betegszervezetek töretlen lelkesedéssel vettek részt.
A betegszervezetek a rendezvényt összességében egy 5 fokú skálán 4,8-asra értékelték, amely pontszám
tartalmazza a helyszín, a szervezés és az előadók értékelését is. Törekszünk arra, hogy a visszajelzéseket
gyűjtő kérdőíveken elhangzott ötleteket megpróbáljuk beépíteni a következő rendezvényeinkbe.

