
Beszámoló

Diákjóléti referens

2021. november 9. - 2021. december 4.

1. Időrendi bontás

• 2021.11.09. Megbeszélés Pádár Kittivel

• 2021.11.16. Esélyegyenlőségi Bizottság ülés

• 2021.11.29.–12.12. Karácsonyi adománygyűjtés

2. Szöveges beszámoló

November 9-én beszéltem Pádár Kitti rendezvényszervező referenssel arról,
hogy lehetne egy TTK-s társasest, ahol akadálymentesített játékokat is ki
lehet próbálni és szerepet kapna az esélyegyenlőség. Ezt követően emailben
beszéltem erről Szepesi Magdolnával, a SHÜTI munkatársával. Azt a választ
kaptam, hogy a SHÜTI örülne ha a TTK-n lenne igény a játékok kipróbálá-
sára, de a vírushelyzet miatt most nem használhatjuk a társasjátékokat, így
az eseményt későbbre kell halasztani. Remélem tavasszal lesz rá lehetőség.

2.1. EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottság

Az Esélyegyenlőségi Bizottság ülése hibrid formában került megrendezésre
november 16-án, én online vettem részt rajta. Az ülésen szó volt arról, hogy
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idén is folytatódni fog a belső képzés, a tervek szerint decemberben vagy ja-
nuárban a SHÜTI egyik munkatársa online előadást fog tartani a Bizottság
tagjainak, mely valószínűleg nyitott lesz a részönkormányzatok többi tiszt-
ségviselői számára is. A másik fő téma a karácsonyi adománygyűjtés volt,
melyről részletesebben a 2.2. alfejezetben írok.

2.2. Karácsonyi adománygyűjtés

Idén rendhagyó módon közvetlenül egy gyermekotthon számára gyűjtünk
adományokat, éppen ezért nem is cipősdobozokat várunk a gyűjtőpontok-
ra, hanem játékokat, édességet, ruhákat, tartós élelmiszert, stb. külön, hogy
biztosan jusson minden gyereknek ajándék. A gyűjtés a szorgalmi időszak
végéig tart, de várható, hogy meg lesz hosszabbítva, ha meg tudjuk oldani az
adományok átvételét vizsgaidőszakban is. Épp ezért még nem tudunk részle-
teket az adománygyűjtés végén a teendőkkel kapcsolatban, de remélem, hogy
akkor már ott tudok lenni élőben és segíteni benne.

2.3. Levelezés és fogadóóra

Az e-mailes megkereséseket minden alkalommal elintéztem, úgy tűnik, sike-
rült minden alkalommal megoldást találni.

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

München, 2021. december 4.

Keszthelyi Szilvia
Diákjóléti referens
diakjoleti@ttkhok.elte.hu
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