
 

 

 

Beszámoló 
Esélyegyenlőségi és lakhatási referens 

2022. 11.08-i Küldöttgyűlésre 

 

Időrendi bontás: 

október 18. – rendkívüli küldöttgyűlés 

november 4. – Gyűjtődoboz 

november 14-15. Süti vásár 

november 9. – megbeszélés és interjú készítés a SHÜTI-vel 

Szöveges beszámoló: 

 Sütivásár:  

November 14-15-ig kerül megrendezésre az IK-val és a TáTK-val közöse. 14-én a 

gömbaulában lesznek elhelyezve az asztalok, 15-én pedig az északi és déli épületben is 

lesz, ezzel reméljük több embert is elérünk. A sütivásárral a MáSzínháznak gyűjtünk. „A 

MáSzínház egy olyan nyitott előadó-művészeti alkotóközösség, amelyben sérülékeny 

csoportokhoz tartozók, kiemelten értelmi fogyatékossággal élő emberek szociális és 

kreatív képességeinek fejlesztésével foglalkozunk, partnerségen alapuló művészeti 

foglalkozások keretében.” Nagy szükségünk lesz a két nap alatt segítőkre, egyrészt 

olyanokra, akik az asztaloknál a sütemények árusításával tudnak foglalkozni, másrészt 

a sütik elkészítésében. Ha valakit érdekel bármelyik lehetőség, keressen bátran és 

megbeszéljük a részleteket. 

Jane Goodall Intézet – Passzold vissza, tesó! 

A gyűjtéshez használható gyűjtődobozt elhoztam, terveim szerint hétfőn kerül ki az 

egyetemen. Itt telefonokat, tableteket és azok tartozékait lehet majd leadni. A 

program részletes leírását belinkelem megint ide: 

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

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


 A gyűjtéshez rengeteg anyagot kaptam, plakátokat, videókat, képeket magyarul, 

valamint angol nyelven is. Szeretném kirakni mindkét nyelven, hogy minél több 

hallgatót elérhessünk, és értsék miről szól. Úgy gondolom, ez egy jó lehetőség arra, 

hogy felhívjuk a figyelmet a környezetvédelem fontosságára és ezzel együtt egy jó 

ügyet is támogassunk.  

Megbeszélés és interjú készítés a SHÜTI-vel: 

Már az előző beszámolómban is említettem, hogy szeretnék a TéTéKás Nyúz-ba esélyes 

témájú cikkeket is megjeleníteni. Úgy gondoltam a legelső és legfontosabb téma ezzel 

kapcsolatban a SHÜTI megismerése, valamint a személyi segítő lehetőségével 

megismertetni a hallgatókat. Szász Boglárkával egyeztetve ennek a legjobb formája 

interjúk elkészítése lenne. November 9-én pedig el is készítem az első két interjúmat, 

amiben a Matolcsi Rita lesz segítségemre, aki a SHÜTI-ben dolgozik. Az első két interjú 

témája pedig a feljebb már említett témák lesznek. Remélem ezzel több hallgatónak 

megjön a kedve, hogy személyi segítőnek jelentkezzen, ugyanis mindig szükség van 

hallgatókra, sajnos a TTK-ról minden évben kevesen jelentkeznek.  

 

Köszönöm, hogy végig olvastad a beszámolóm, ha bármi kérdésed van keress bátran. 

 

Németh Friderika                            Budapest, 2022.11.05. 
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