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KISS VIRÁG 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 12 1. és 2019. 12 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 

 Részt vettem a hónap összes KHB ülésén (1/1). 

 Megszerveztem a Bizottság csapatépítését, ami magába foglalta a jegyek foglalását, a vacsora 

elkészítését, a program tervezését, a játékok beszerzését, az élelmiszerek beszerzését. 

 Egyeztettem az EMT szervezőivel a KHB Első-Másodéves Táborban való megjelenésével kapcsolatban. 

 Megkezdtem az egyeztetéseket a KHB tagjaival az EMT részvétellel kapcsolatban. 

 Egyeztettem a SPOT fotókörrel és a Bizottság tagjaival egy karácsonyi fotózást, melyen megjelentem, 

eztkövetően az elkészült képeket feldolgoztam. 

 A feldolgozott képeket felhasználva publikáltam a karácsonyi köszöntőinket. (2 db) 

 Részt vettem a KHB karácsonyi vacsoráján, a Bizottság tagjaival megtartottuk az esemény megnyitóját. 

 Részt vettem egy tárgyalástechnikai tréningen az SVK szervezésében. 

 Egyeztettem egy KHB-s feladatkört érintő kérdésről Zelenyászki Dorottyával. 

 Az Impulzus Gólyakörte számában beérkezett egy a köröket érintő újító jellegű gondolat, amiről 

egyeztettem az RVT elnökével. 

PROJEKTEK: 

 
 

 A leesett ügyeinket, nem megválaszolt leveleinket elővettem, lekezeltem. (4 db) (Továbbítottam az 

illetékeseknek, felvetettem a témát a KHB többi tagja előtt, megválaszoltam a megválaszolatlanul maradt 

kérdéseket.) 

 A KHB facebook oldalán szerkesztettem a hozzáférési jogokat, frissítettem a személyek listáját. 

 A Schönherz google fiókjához beérkező javaslatokat átnéztem. (Ha valaki valamit szeretne kitenni a 

Schönherzzel kapcsolatban a googletérképhez (képek, kommentek…) akkor azt én jóváhagyhatom/ 

látom.) (3 db) 

 Kidolgoztam egy marketing stratégiát, melyben a körök a legkiemelkedőbb előrelépéseiket, haladásaikat, 

fejlesztéseiket most összegyűjthetik, és egy nyilvános weboldalon bemutathatják azokat a nem VIK-es 

közösségek felé. A kidolgozás magába foglalja a publikálás helyének vázát, a kirakható tartalmakat, az 

ehhez szükséges támogatást a körök részéről, a weboldal céljának és kívánt eredményének leírását a 

körök számára, a kitűzött határidőket és további lépéseket, valamint egy Impulzusban publikálható verzió 

előkészítését. 
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VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA: 

 
 

 Segítem a leltár projekt haladását, ahol tudom. 

 Folytatom egy publikálási rendszer kidolgozását, melynek célja a rendszeresítés. 

 Folytatom a KBPR-ral és az SVK-val a plakátolási szabályzatot (KHB részéről érkeztek igények, 

észrevételek, melyeket beleépítünk). 

 Beérkező levelek nyomonkövetését, ellenőrzését folytatom. 

 A EMT-ben a KHB megjelenését megszervezem. 

 Folytatom a Marketingtervet a körök bevonásával. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


