
Záró beszámoló

Diákjóléti referens

2019. szeptember 18. - 2020. október 16.

1. Időrendi bontás

• 2019.10.22. Esélyegyenlőségi Bizottság ülés

• 2019.11.27. Esélyegyenloségi Bizottság ülés

• 2019.12.02.-13. Egy doboz kedvesség

• 2019.12.12. Lágymányosi jótékonysági sütivásár

• 2019.12.19-20. Adományok rendezése, elszállítása

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

• 2020.03.09. Esélyegyenlőségi Bizottság ülés

• 2020.04.11. Mentorképzés: előadás a lakhatásról

• 2020.06.30. Mentorkoordinátorral megbeszélés

• 2020.08.13. Mentorképzés: érzékenyítés és tájékoztató az esélyegyenlő-
ségről
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2. Szöveges beszámoló

2.1. Adománygyűjtések

Az őszi félévben sikeresen zajlott le az Egy doboz kedvesség adománygyűjtés,
a Lágymányosi sütivásár és tavasszal elkezdődött a HÖOK Több lett? Ma-
radhat! gyűjtés szervezése is, ami azonban a járványhelyzet miatt elmaradt.

Továbbá felmerültek egyéb adománygyűjtési lehetőségek is, remélem ezek
a következő tanévben megrendezésre tudnak kerülni. Ilyen példál a szeptem-
beri tanszergyűjtés, melynek szervezése folyamatban is van és a nyári kollé-
giumi kiköltözéskor esedékes gyűjtés.

2.2. Kollégiumi jelentkezés

A felsőbbéves kollégiumi jelentkezésnél segítettem Lekics Lacinak, hogy a je-
lentkező mentorok és kéviselők megkapják a megfelelő plusz pontokat igazoló
dokumentumokat. Sajnos a jelentkezés későbbi megnyitásánál ezeket újra
meg kellett csinálni.

2.3. Személyi segítők

Ősszel lehetőség nyílt online is jelentkezni személyi segítőnek és ezt Ben se-
gítségével plakátokkal is népszerűsítettük. A tavaszi félév elején sikeresen
találtunk új segítőket a TTK-ről, akik remekül végezték a munkájukat a táv-
oktatás nehézségei ellenére is. Azonban fel kell készülnünk arra is, hogy a
következő félév is sok nehézséget fog tartogatni, ezért a képzés során mesél-
tem a mentoroknak a személyi segítőségről remélve, hogy ők vagy a gólyáik
majd kedvet kapnak ehhez a diákmunkához.
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2.4. Mentorképzés

Követtem a mentorképzés menetét, részt vettem megbeszéléseken és segítet-
tem a mentorteszt esélyegyenlőségi és lakhatási részében is.

A képzés során a lakhatásról és esélyegyenlőségről szóló előadást meghí-
vásomra Németh Csilla EHÖK esélyegyenlőségi referens tartotta meg, mert
előre nem látott problémák miatt én nem tudtam jelen lenni, de előttem ő
töltötte be a tisztséget, így kiválóan megoldotta a feladatot.

Június végén egyeztettem Kiss Fannival a mentorképzés további meneté-
ről és az érzékenyítésnek ebben elfoglalt helyéről.

Augusztusban szerencsére személyesen lehetett befejezni a képzést. En-
nek keretén belül tartottam egy rövid tájékoztatót az esélyegyenlőségről és
érzékenyítést a mentoroknak.

2.5. Levelezés és fogadóórák

A távoktatás előtt megtartottam a fogadóóráimat a kiírt időpontokban. A
levelekben megfogalmazott kérdésekre mindig igyekeztem gyorsan választ ta-
lálni, ezekkel a vizsgaidőszakokban volt a legtöbb dolgom és a kollégiumi
jelentkezés időszakában.

2.6. Egyéb tervek a jövőre nézve

A félévkezdés legsűrűbb időszaka után esedékes lesz egy megbeszélés Török
Gabriellával a Karon a fogyatékossággal élő hallgatók által aktuálisan igénybe
vehető szolgáltatásokról és az igénybevétel feltételeiről.
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Köszönöm mindenkinek aki segített az elmúlt majdnem egy évben leküzdeni
a tisztséggel kapcsolatosan felmerült nehézségeket!

Ha kérdésed van, keress a diakjoleti@ttkhok.elte.hu címen.

Budapest, 2020. október 16.

Keszthelyi Szilvia
Diákjóléti referens
diakjoleti@ttkhok.elte.hu
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