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Szöveges beszámoló 

 

 

Amikor 2015- e  eglátta  a hírlevél e , hogy Esélyegye lőségi iztos tisztségre lehet 
jelentkezni, még magam sem gondoltam, hogy ilyen sokáig be is fogom tölteni azt. Ma már 

valószí űleg e  lepőd ék eg azo , hogy egy tisztségre jele tkezvé  az el ök válaszol, de 
akkoriban kicsit meglepett, majdnem meg is gondoltam magam a jelentkezésben. Végül ez 

nem történt meg, így most be tudok számolni arról röviden, hogy mi is történt ebben a 

ciklusban. 

 

 



Nyár 

 
A yári időszak egyik ha gsúlyosa  ese é ye a Vezetőképző szokott le i. Már a 
pályázatomban is utaltam rá, hogy mennyire fontos egy olyan bizottság, amely jól tud együtt 

űköd i és otivált. E e  a iklus a  úgy érze  ezt sikerült elér i. Így ájus közeledtével 
se látom azt, hogy a tagok motiválatlanok lennének vagy esetleg megtörne a lelkesedés. 

Re élhetőleg ez elkövetkeze dő időszakok a  is így lesz. 
Nyár végén, mint általában lenni szokott, most is volt pár hallgató, aki regisztrált a 

Fogyatékosügyi koordinátornál. Tudtommal ezek zavartalanul zajlottak le.  

 

Ősz  

 

A ta év eleje egy ige  örö teli ese é yel kezdődött. Elfogadásra került az 
Esélyegye lőségi izottság ügyre dje. Persze, ez e  tű ik agy dolog ak, de a izottság 
tagja már igen régóta vártak erre. 

Ősszel az ELTE O li e segítségével eli dult egy ikksorozat, a ely e  ás, i t az 
egyete e  ta uló fogyatékossággal élő hallgatókkal készült rövid eszélgetések. Akit 

érdekel az ilyesmi, bátran olvassa el! 

A Fogyatékosügyi Közpo ttal is törté tek egyeztetések e e  az időszak a , a elyek ár 
szükségesek voltak egy hatéko ya  együtt űködéshez. Ezt é  sikeres ek o da á , úgy 
érzem jelenleg is jó a kapcsolat a bizottság és a Központ között.  

Végül, de e  utolsósor a , a ta év elejé  lezajlott egy ta szergyűjtés is, ahová a Karról is 
beérkezett több adomány.  

 

Tél 
 

Télen eli dult egy akadály e tességi kérdőív, a elyet ég i dig ki lehet tölte i. Az eddig 
eérkezett adatok tová ítva lettek és re élhetőleg lesz vala ilye  sze el látható 

változás a jövő e .  
Egy munkacsoporttal közösen elkezdtünk dolgozni azon, hogyan lehetne egy kicsit 

épszerűsíte i a sze élyi segítők re dszerét. El is készült egy rövide  a yag, de végül téle  
e  lett rá szükség, ert i de ki ek volt  segítője akkori a , aki ek szüksége volt rá. Azt 

hiszem, ez egy elég jó hír.  

Ez az évszak sem maradt gyűjtés élkül, a ár tavalyról is ert Kará so y Hőse evezetű 
program ebben az évben is lezajlott és remélem ez még sokáig így lesz. 

 

 

 

 

Tavasz 



 

Tavasszal két esemény volt, amelyet talán érdemesebb megemlíteni. Bár tényleg nem 

terveztünk, most is volt egy ado á ygyűjtés. Bár ezt i ká  a HÖOK szervezte és 
koordinálta, mi csak besegítettünk kicsit.  

Továbbá volt Önkéntes nap is, amely eredetileg a PPK hallgatóit érintette, de idén egyetemi 

szi tű progra  lett előle.  
Jövő hét utá  lesz egy ESB ülés, ahol szó lesz az ö ké tes apról is, így valószí űleg arról ár 
a következő küldöttgyűlés értesül, de ha valakit agyo  érdekel, iztos találu k vala ilye  

ódot, hogy értesüljö  erről. :   

 

Zárszó 

 

Bizonyára mindenki tudja, hogy ez a tisztség ilye  for á a  ár e  fog létez i a következő 
iklus a . A aga  részéről é  egy jó lehetőség ek láto  azt, hogy az esélyegye lőségi 

biztos tisztség csak  része lesz egy nagyobb tisztségnek. Bízom abban, hogy az erre 

jele tkező k  is i ká  e ek az elő yeit hasz álják ajd ki és e  hátrá y ak fogják ezt 
érezni.  

Végezetül, köszönöm mindenkinek az eddigi közös munkát, olyan sok embert érint ez, hogy  

így i ká  e  is pró álo  felsorol i őket. 
 

  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Bármilyen 

kérdést szívesen várok! 

 

 

Ui: 

Milye  a képviselők kedve  pólója?  
Hát Ilyen: ---> 

(határozatképes) 
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