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Szöveges beszámoló: 

Adományok elszállítása: 

Az iskolakezdési adománygyűjtésen a TTK által gyűjtött adományokat 

szeptember 19-én átszállítottam a EHÖK irodába, majd innen szeptember 20-

án Balog Marcell az EHÖK Esélyegyenlőségi referense eljuttatta a Dunakanyari 

Család- és Gyermekjóléti Intézménybe. Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen 

formában segített! 

EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottsági Ülés: 

Október 10-én lesz az idei első Esélyegyenlőségi Bizottsági Ülés. Itt jövőbeli 

programokról és tervekről fogunk beszélgetni, ötletelni.   

Több dolog szervezése is folyamatban van, amiket így az időrendbe nem tudtam 

elhelyezni, a következőkben ezekről a tervekről írok. 

Jane Goodall Intézet – Passzold vissza, tesó! 

A 2009 óta működő programmal biztos többen találkoztatok már. Általában 

állatkertekben és iskolákban találhatók gyűjtőpontok. Ezekre a gyűjtőpontokra 

mobiltelefonokat, tableteket és ezek tartozékait lehet leadni. Szeretném, ha a 

TTK is csatlakozni ehhez az idei évben. November 22-ig tart egy őszi kampány 



időszak, első sorban eddig terveztem részt venni ebben, és ha ezután úgy látom, 

hogy volt rá igény, akkor természetesen a későbbiekben is folytathatjuk. A 

programról akit részletesebben érdekel, itt olvashat: 

http://www.janegoodall.hu/programjaink/passzold-vissza-teso-mobil-

ujrahasznositas  

Akadálymentesített játékok: 

A játékok beszerzése folyamatban van, amikor ezek meglesznek, értesítem a 

szakterületeket. Ismert játékok akadálymentesített változatait ismerhetik meg 

az ez iránt érdeklődők. Nagyon örülnék, ha ezeket játékesteken, vagy más 

programokon használnánk a későbbiekben. 

Nyúz – Esélyes cikkek: 

Szász Boglárkával (főszerkesztő) egyeztetve, szeretném, ha jelennének meg 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos cikkek a nyúzban. Szeretnénk interjúkat 

készíteni, amiknek témája lenne a SHÜTI működése, a személyi segítők 

feladatai, és reméljük lehetőségünk lesz arra is, hogy regisztrált hallgatókkal 

készítsünk interjút. Felkerestem a SHÜTI-t az interjúk elkészítésével 

kapcsolatban, akikkel előzetesen már beszéltem erről, és támogatták az ötletet.   

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdésed merülne fel, keress bátran.  
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