
Záró beszámoló

Diákjóléti referens

2021. június - 2022. május

1. Időrendi bontás

• 2021.06.22 Megbeszélés Matolcsi Ritával, Földi Júliával és Vígvári Cse-
perkével

• 2021.06.25. Rendkívüli küldöttgyűlés

• 2021.07.05. Kari koordinátor képzés 3. nap

• 2021.07.08. Kari koordinátor képzés 4. nap

• 2021.07.15. Mentorrendszer: előadás esélyegyenlőségről

• 2021.07.16. Mentorrendszer: előadás autizmusról

• 2021.08.12–15. Gólyatábor

• 2021.08.24. Megbeszélés Szepesi Magdolnával

• 2021.08.31. Tisztségviselői ülés

• 2021.09.21. Tisztségviselői ülés

• 2021.10.05. Tisztségviselői ülés
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• 2021.11.16. Esélyegyenlőségi Bizottság ülés

• 2021.11.29.–12.12. Karácsonyi adománygyűjtés

• 2022.02.09. Tisztségviselői ülés

• 2022.03.01. Esélyegyelnőségi nap megbeszélés

• 2022.03.14. Mentorképzés

• 2022.03.17. Lágymányos: Esély a Jókedvre

• 2022.04.27-29. LEN

2. Szöveges beszámoló

2.1. Esélyegyenlőségi bizottsági ülések és SHÜTI

2.1.1. Esélyegyenlőségi bizottság

Az Esélyegyenlőségi Bizottság minden ülésén részt vettem online.

Lágymányos: Esély a jókedvre Március 17-én a többi karral közösen
megrendezésre került a Lágymányos: Esély a jókedvre című esemény, ahol
a hallgatóknak lehetőségük volt kipróbálni akadálymentesített játékokat és
részt vehettek kerekasztalbeszélgetésen. Az esemény megszervezésénél akad-
tak nehézségek és a vártnál kevesebb emberhez jutott el a program, de remé-
lem a későbbiekben is lesz hasonló esemény, az idei tapasztalatok segítségével
annak megszervezése remélhetőleg már könnyebben mehet.

2.1.2. SHÜTI

Személyi segítők A személyi segítők keresése állandó feladatnak bizonyul,
főleg a gólyák érkezésekor kell sok új segítőt találni. A SHÜTI készített ehhez
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online jelentkezési felületet, melyet igyekeztem a kommunikációs referens se-
gítségével népszerűsíteni minden évfolyam számára és személyesen a gólyatá-
borban. A későbbiekben főleg egyes szakterületekről kellett segítőket keresni,
melyről többször egyeztetettem Matolcsi Ritával, a SHÜTI munkatársával és
az érintett szakterületi koordinátorokkal. Egy új jelentkezési időszak jelenleg
is tart, Kutas Domonkos segítségével ez a HÖK-ös felületeire is ki lett rakva,
remélem kedvet kapnak majd a TTK-s hallgatók a személyi segítőséghez.

LEN A LEN civil falujában a SHÜTI is kapott egy sátrat, ahol az esély-
egyenlőségi bizottság tagjai segítettek. A sátorban lehetőség volt akadály-
mentesített játékok kipróbálására és Kovács Kriszta, a SHÜTI munkatársa
kerekasztal beszélgetést is tartott. Én az első napon segítettem, sajnos aznap
nem volt sok érdeklődő.

2.2. Mentorképzés és gólyatábor

Mentorképzés Több esélyegyenloséggel kapcsolatos program is helyet ka-
pott a mentorképzés nyári szakaszában. Vígvári Cseperkével június elején
elkezdtük megbeszélni, hogy az online mentorképzésben hogyan lehetne leg-
jobban megvalósítani az érzékenyítést. Ennek eredményeként Matolcsi Rita
és Földi Júlia, a SHÜTI munkatársai interaktív előadást tartottak a mento-
roknak az autizmusról július 16-án, hasonló előadást a következő rendszerek
számára is hasznos lehet szervezni. Továbbá július 15-én tartottam egy rö-
vid előadást a mentoroknak az esélyegyenlőség egyéb részeiről. Fontosnak
gondolom, hogy ne maradjon ki a képzésből egy összefoglaló a speciális szük-
ségletekről, lehetőségekről az egyetemen és egymás elfogadásáról a kisebbségi
hovatartozáson, hátrányos megkülönböztetéseken felülemelkedve.

A következő mentorrendszerhez frissítettem a mentorkisokos esélyegyenlő-
séggel és lakhatással kapcsolatos részeit és az online képzés keretén belül ezek-
ről röviden beszéltem a mentorjelölteknek márciusban. Az elmúlt napokban
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beszéltem Komáromi István mentorfelelőssel és ő is támogatja a SHÜTI-vel
való együttműködést a mentorrendszerben, így újra felvettem a kapcsolatot
Matolcsi Ritával és Földi Júliával, remélem idén is sikerül közösen megszer-
vezni a képzésnek ezt a részét.

Gólyatábor Gólyatábor szakos napján rövid előadás/beszélgetés kereté-
ben ismertettem a gólyákkal az esélyegyenlőséggel kapcsolatos lehetoségeket
az egyetemen.

2.3. Adománygyűjtés

Idén rendhagyó módon közvetlenül egy gyermekotthon számára gyűjtöttünk
adományokat EHÖK-ös szervezésben, éppen ezért nem is cipősdobozokat vár-
tunk a gyűjtopontokra, hanem játékokat, édességet, ruhákat, tartós élelmi-
szert, stb. külön, hogy biztosan jusson minden gyereknek ajándék. A gyűjtés
során sajnos adódtak kommunikációs nehézségek, túl későn kezdodött a hir-
detés és talán kevésbé is volt népszerűsítve a TTK-n, mint korábban, de
azért összegyultek az adományok a gyermekotthonnak. Sajnos a karácsonyi
sütivásár idén is elmaradt a vírus miatt, de remélem jövőre folytatódhat a
hagyomány.

2.4. Kölcsönözhető laptop

Egy korábbi évben jegyzettámogatási pályázaton nyertünk egy laptopot arra
célra, hogy speciális szükségletű hallgatók kikölcsönözhessék, a nyár egyik
feladata volt, hogy ez szeptembertől elérhető legyen. Az olvasóprogram tele-
pítése már tavasszal megtörtént, csak a kölcsönözhetoség megoldása maradt
hátra, ami Kosztyó Péter segítségével szeptemberre meg is lett. Amíg tart az
élő oktatás, addig a hallgatók néhány órára vagy napra kölcsönözhetik ki a
laptopot, ha távoktatásra váltana a Kar, akkor tervek szerint hosszabb időre
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is el lehet majd vinni és kizárólag regisztrált hallgatóknak lehet kiadni. Még
továbbra is dolgozni kell azon, hogy ez a lehetőség minél több olyan hallga-
tóhoz eljusson, akinek szüksége lehet rá. Ez szerepel a mentorkisokosban is
és a képzés során és a gólyatábori előadáson is említettem a hallgatóknak. A
gólyanyúz esélyegyenlőségi részébe is bekerült volna ez a lehetőség, remélem,
hogy a következő évben ez már meg fog valósulni.

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.

2.6. Utódképzés

A tanulmányaim befejezése miatt nem pályázok újra, de nagy örömömre ket-
ten is megkerestek a tisztséggel kapcsolatban. Beszélgettem velük az ezzel
járó feladatokról, igyekszem legjobb tudásom szerint felkészíteni őket és en-
nek részeként mindketten eljöttek segíteni az esélyes sátorba is a LEN-en.

Köszönöm mindenkinek a támogatást és segítséget az elmúlt években!

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

Budapest, 2022. május 10.

Keszthelyi Szilvia
Diákjóléti referens
diakjoleti@ttkhok.elte.hu
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