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ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA 

 
 
▪ Részvétel az idei nyári HK táborban. 
▪ Számos alkalommal egyeztettem a DISZ-es kocsi bérlésével kapcsolatban. 
▪ Az Iván-nappal kapcsolatos „utómunkák” elvégzését felügyeltem. 
▪ A hamarosan (augusztusban) esedékes nyílt napra emberek biztosításának megszervezése 
▪ Bagó Lászlóval egyeztetett időpontban megbeszélést folytattunk le, amit ezentúl 

rendszerességgel ejtünk majd meg. 
▪ A 5-0-nak gyűlést szerveztem és vezettem le, ahol a projektvezetők beszámoltak az eddigi 

előrehaladásukról és új célokat és határidőket tűztünk ki 
 

PROJEKTEK 

 
 
▪ SCH Nyári tábor: A tábor lezajlott minden gond nélkül. A tábor előtt a helyszín bejáráson részt 

vettem, tartottam a kapcsolatot a helyszínnel és a táborban résztvevő szolgáltatókkal. A tábor 
lebonyolításában segédkeztem minden nap. 

▪ F19: Az új vezetőnek a megszerzett információkból kialakított célokat átadtam és határidőket 
tűztünk ki. Ő a munkát megfelelően elkezdte és teljesítette a határidőig a lépéseket. A projekttel 
kapcsolatban számos alkalommal egyeztettem a KB többi tagjával, hogy a mi elvárásainak 
megfelelő legyen a berendezése a helyiségeknek. A projektvezető felkeresett több ablakost is, 
akik közül eggyel időpontot is lebeszélt a felmérésre. 

▪ Mosókonyha etikett: A projekt részese lett Kiss Ádám is, akivel együtt a mosókonyha etikett 
kiértékelését a csapat megtette. További egyeztetések után, a KB jóváhagyásával kialakult egy 
letisztult és megfelelő szövegezésű etikett. Már csak a dizájnt kell meghatározni, amihez az SDS 
munkáját kértük. 

▪ Tanuló: a tanulók felmérése megtörtént és ennek megfelelően az alapfelszerelésnek az állapotát 
is összeírtuk. Gergely segítségével sikerült leegyeztetni az eszközök javítását és cseréjét. A 
hibás székeket kigyűjtöttük, majd lehordtuk a kijelölt helyre. Ezt követően a tanulók felszerelését 
kipótoltuk, hogy a nyílt napra és a beköltözésre is meglegyen az alapfelszereltség. Az okosfal 
kifestése elkezdődött a kijelölt szinteken. Ezzel a projekttel nagyon sok munkánk volt. 
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