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Fogyatékosügyi Központ Nyílt Nap 

Január 27-én sikeresen lezajlott a Fagyatékosügyi Központ nyílt napja, amelyen személyesen 

sajnos nem tudtam részt venni, de Tóth Marcell Dávid – akinek ezúton is köszönöm – 

képviselte helyettem a Kart. Személyes tapasztalatokra nem tudok támaszkodni, de ha jól 

értesültem a Nyílt Napon közel 70-en vettek részt – igaz kísérőkkel együtt – de ez még így is 

egy szép létszámnak számít.  

HÖOK gyűjtés 

Az ősszel lezajlott egy tanszergyűjtés, télen egy Karácsonyi adománygyűjtés és tavasszal jön 

majd egy HÖOK adománygyűjtés is. A gyűjtés előreláthatóan március 17-én kezdődik és április 

7-én végződik. A HÖOK hagyományteremtő jelleggel szeretné ezt gyűjtést és idén hátrányos 

helyzetű családoknak gyűjtenének tartós élelmiszert. Akit érdekel bátran csatlakozzon, 

remélhetőleg már a nagyon közeli jövőben meg lesz hirdetve a gyűjtés, a különböző 

kommunikációs felületeken.  



 

Akadálymentességi kérdőív 

Az akadálymentességi kérdőívről előző beszámolómban is írtam pár sort. Az eredeti tervek 

szerint már pár héttel ezelőtt lezárult volna a kérdőív, de a bizottsággal úgy gondoltuk, hogy 

jobb lenne még növelni a kitöltöttségeket és igazából semmilyen hátrányunk sem származik 

abból, ha hagyjuk, hogy a speciális szükségletű hallgatók továbbra is kitöltsék azokat. Eddig 23 

ember töltötte ki a kérdőívet, ez kevesebb, mint az érintettek 10%-a. A jó hír viszont az, hogy 

az eddigi kitöltések alapján, a hallgatók nem érzik annyira rossznak az Egyetem és a 

kollégiumok akadálymentesítését, mint amilyenre számítottunk, de azért ők is egyetértenek 

abban, hogy szükség van további lépésekre ennek kapcsán.  

Önkéntes Nap 

Nem tudom, hogy ki mennyire tudja, de a PPK-n már régebb óta működik egy Önkéntes Nap 

nevezető kezdeményezés. A terv az, hogy ezt egyetemi szinten is kiterjesszük. Az előző évek 

folyamán a hallgatók segítettek már állatmenhelyeken, idősek otthonában és sok más helyen 

is, biztos vagyok benne, hogy idén is remek helyeken lehet majd önkénteskedni. Akit ez 

érdekel, bár még elég képlékeny az időpont, úgy számoljon, hogy egy március végi vagy áprilisi 

péntek lesz várhatóan. 

Személyi segítők 

Még az ősszel felmerült, hogy a tavaszi félévre szükséges lenne személyi segítőket toborozni. 

Vizsgaidőszakban el is készült egy kiírás, amit különböző csoportokban meg is lehetett volna 

osztani. Végül kiderült, hogy erre semmi szükség nem lesz. Jelenleg olyan helyzetben vagyunk, 

hogy akinek kell, annak van személyi segítője és igazából most nincs szükség új emberekre. A 

beszámoló végére azt hiszem ez egy elég örömteli hír.  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Bármilyen felmerülő kérdésre szívesen 

válaszolok!  

 

Sarkad, 2017.03.04. 
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