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Június 11
17 órától elnökségi ülésen vettem részt.

Június 12
14:30-tól a Kari Tanács ülésén, 18 órától pedig az EHÖK küldöttgyűlésén vettem részt.

Június 27
Elnökségi ülésen vettem részt, ahol
koordinálásával járó szervezői feladatokat.

elvállaltam

a

gólyatábor

programjainak

Június 28
16 órától az EHÖK küldöttgyűlésén az új tisztségviselők jövővel kapcsolatos terveit,
elképzeléseit, meglátásait hallgattuk meg, illetve döntöttünk a megválasztásuk felől is.

Július-Augusztus
Július hónapban egészségügyi okok miatt nem tudtam minden, gólyatáborral kapcsolatos
megbeszélésen részt venni, de felvettem a kapcsolatot az ügyvivő elnökkel, hogy
naprakész legyek a gólyatábort és szervezését érintő kérdésekben. Mindemellett a
szervezői feladatokat megkönnyítő információáramlásban is segítettem.
A rendkívüli szociális és rendszeres szociális támogatás néhány helyen változáson ment
keresztül. Ezek a változások a különböző karok szociális ügyekkel foglalkozó elnökeitől
származtathatóak, és a 2018/19-es tanév közben felmerülő, szociális ösztöndíjakat érintő
nehézségeket igyekeznek felszámolni. Az ösztöndíjak módosításairól az ELTE HÖK
Szociális és Ösztöndíjbizottsága levélszavazásban döntött.
A szociális ösztöndíjakkal kapcsolatban felmerülő hallgatói kérdésekre folyamatosan
válaszoltam.

Augusztus 21
A gólyatábort megelőző napon szervezői előkészületeket végeztünk a HÖK irodában.
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Augusztus 22-26 (gólyatábor)
A gólyák érkezése előtti nap badgek elkészítésében, a bázis berendezésében, kellékek
rendszerezésében vettem részt.
A gyümölcs-zöldség tematikájú vetélkedő megszervezésében, levezénylésében
közreműködtem. A nappali-és éjszakai túrák idejére megterveztem az állomások
helyszíneit, segítettem a menetlevelek elkészítésében, illetve állomásokat is tartottam. A
szakmai napot, a szeniorok tanulmányi tájékoztatóját, a sportnapon a bárczis
kitelepüléseket, az esélyes kitelepülést, illetve a csoportfotózást koordináltam. A bigyó
vásárban segítő szervezőként vettem részt. Mindemellett a gólyatábor alatt folyamatosan
figyeltem a táborhelyszín tisztántartására.
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