
Záró beszámoló

Diákjóléti referens

2020. október 20. - 2021. május 29.

1. Időrendi bontás

• 2020.10.01. - 11.06. Őszi szolidaritási adománygyűjtés

• 2020.11.18. Esélyegyenlőségi Bizottság ülés

• 2020.11.24. Rendkívüli küldöttgyűlés

• 2020.12.01. Küldöttgyűlés

• 2020.12.01. - 12.20. Légy te is dobozoló! - karácsonyi adománygyűjtés

• 2021.01.22. Tisztségviselői ülés

• 2021.02.09. Küldöttgyűlés

• 2021.02.16. Esélyegyenlőségi Bizottság ülés

• 2021.02.26. Megbeszélés az online tananyagról a mentorrendszerhez

• 2021.03.23. Rendkívüli küldöttgyűlés

• 2021.03.26. Barátság és kapcsolatok az egyetemen autista egyetemista-
ként
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• 2021.03.26. Esélyegyenlőségi Bizottság ülés

• 2021.04.06. Küldöttgyűlés

• 2021.05.07. Tisztségviselői ülés

• 2021.05.10. Esélyegyenlőségi Bizottság ülés

2. Szöveges beszámoló

2.1. Adománygyűjtések

A távoktatás miatt a korábbiakhoz képest sokkal kevesebb lehetőségünk volt
gyűjtések szervezésére ebben az évben. Októberben részt vettünk szolidari-
tási adománygyűjtésben, azonban kevesebb adomány érkezett be a korábbi
évek különbözo gyujtéseihez képest, de a körülmények ellenére is több TTK-s
hallgató adományozott, így az többi Karral együtt sok hasznos dolog gyűlt
össze. Ezt követően a szokásos karácsonyi gyűjtésre kellett egy alternatívát
kitalálni, mert az akkori helyzetben nem tudtunk gyűjtőpontot létrehozni.
Helyette online felületeken buzdítottuk a hallgatókat a gyűjtésben való rész-
vételre. A Baptista Szeretetszolgálattal együttműködve elsősorban az ő gyűj-
tőpontjaikat népszerűsítettük. Továbbá sok tisztségviselő közreműködött egy
EHÖK-ös videó elkészítésében a cipősdobozok összeállításáról.

2.2. Esélyegyenlőségi bizottségi ülések és belső képzés

Az Esélyegyenlőségi Bizottság minden ülésén részt vettem. Az első hónapok-
ban az adománygyűjtések jelentették a fő témát, majd tavasszal támogattuk
Németh Csilla EHÖK esélyegyenlőségi referens ötletét egy belső képzésről. A
SHÜTI-től Matolcsi Rita és Földi Júlia előadást tartottak Barátság és kap-
csolatok az egyetemen autista egyetemistaként címmel, melyet mindannyian
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nagyon hasznosnak találtunk.

2.3. Mentorképzés

Követtem a mentorképzés menetét, részt vettem megbeszéléseken, mentor-
kisokos esélyegyenlőségi és lakhatási részének frissítésében és segítettem gya-
korló kérdéssort és mentorszóbeli feladatokat összeírni.

Vígvári Cseperkével az elmúlt héten elkezdtük megbeszélni a nyári men-
torképzés esélyes részét. Többek között szeretnénk, ha a mentorok számára
is lenne egy, a 2.2. fejezetben említett előadáshoz hasonló program, ezzel
kapcsolatban még egyeztetni kell a SHÜTI munkatársaival, de korábban fel-
ajánlották segítségüket.

2.4. Kölcsönözhető laptop

Egy korábbi évben jegyzettámogatási pályázaton nyertünk egy laptopot arra
célra, hogy speciális szükségletű hallgatók kikölcsönözhessék. Ennek a lel-
tározása mostanra történt meg, így májusban sor kerülhetett az akadály-
mentesítésére is. Balga Gábor informatikus, Rózemberczki Zoltán, a SHÜTI
munkatársa és Németh Csilla segítségével a laptop most már használatra ké-
szen áll, fel van rá telepítve képernyőolvasó szoftver, így látássérült hallgatók
is használhatják majd. Jeges Viktorral elkezdtem egyeztetni a kikölcsönöz-
hetőség menetét.

2.5. Levelezés

A levelekben megfogalmazott kérdésekre mindig igyekeztem gyorsan választ
találni, ezekkel a vizsgaidőszakokban volt a legtöbb dolgom és az őszi félév
első felében.
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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, 2021. május 28.

Keszthelyi Szilvia
Diákjóléti referens
diakjoleti@ttkhok.elte.hu
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