
Beszámoló

Diákjóléti referens

2019. november 20. - 2020. február 4.

1. Időrendi bontás

• 2019.11.27. Esélyegyenlőségi Bizottság ülés

• 2019.02.02.-13. Egy doboz kedvesség

• 2019.12.12. Lágymányosi jótékonysági sütivásár

• 2019.12.19-20. Adományok rendezése, elszállítása

• 2020.01.23. Nyílt nap sajátos nevelési igényű középiskolás tanulók szá-
mára

2. Szöveges beszámoló

November 27-én az Esélyegyenlőségi Bizottság ülésen betegség miatt nem
tudtam részt venni, azonban Németh Csilla tájékoztatott az elhangzottak-
ról, melyek közül a legfontosabb pont a karácsonyi adománygyűjtések és a
sütivásár részleteinek megbeszélése volt.

December 2-án kezdődtek meg a karácsonyi adománygyűjtések és a szor-
galmi időszak végéig lehetett cipősdobozokkal, édességekkel meleg ruhákkal,
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tartós élelmiszerekkel és higéniai termékekkel segíteni a gyűjtést. Idén két
szervezethez juttattuk el az adományokat, a Remény A Leukémiás Gyer-
mekekért Alapítványhoz és a Baptista Szeretetszolgálathoz. December 12-én
került megrendezésre a TáTK-val és IK-val közös Lágymányosi jótékonysági
sütivásár, ami idén is sikeres volt. Az összegyűlt adományból meleg takarók
és édességek kerültek beszerzésre, továbbá tartós élelmiszerekre fordítódik az
összeg. A TTK-ról a többi karhoz képest kevés cipősdobozt hoztak, azonban
a gyűjtés végét követően, vizsgaidőszak első hetében a többi karról is átke-
rültek az adományok Lágymányosra és összesen a vártnál több gyűlt össze.
December 19-én és 20-án segítettem Csillának az adományok átpakolásában a
Déli HÖK irodába, és azok átválogatásában, az elszállításra való előkészítésé-
ben. Első nap a Baptista Szeretetszolgálat, másidikon a Remény Alapítvány
vitte el a dobozok rá eső részét.

Január 23-án a SHÜTI nyílt napot tartott sajátos nevelési igényű közép-
iskolás tanulók számára, melyen vizsga miatt nem tudtam részt venni, így a
TTK-t Németh Csilla képviselte. Az eseményen nagyjából 60 résztvevő volt.

Az e-mailes megkereséseket minden alkalommal elintéztem, januárban a
korábbiaknál több, az esélyegyenlőséggel kapcsolatos kérdést kaptam. Továb-
bá tartottam fogadó órákat, ahol tudtam az első személyes megkeresésemkor
is megfelelő segítséget adni.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Ha kérdésed van, keress a
diakjoleti@ttkhok.elte.hu címen.

Budapest, 2020. február 4.

Keszthelyi Szilvia
Diákjóléti referens
diakjoleti@ttkhok.elte.hu
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