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Gálffy Anna megnyitja az ülést, a napirendi pontokat előzetesen kiküldte a meghívókban.
Események:
Első pont – „Elnöki beszámoló”:
Gálffy Anna, ismerteti a SzHÉKkel a főbb napirendi pontokat. Beszámol a SzHÉKnek a Hallgatói
Önkormányzat életében történt eseményekről.
Második pont – „Szociális Munka Világnapja”:
Gálffy Anna, 2015.március 17-én (Kedd) lesz megtartva a Szociális Munka Világnapja a Fogas Ház
kulturális befogadótérben. A rendezvényben kiemelkedően sok munka és erőfeszítés lett befektetve, így
lehetőség szerint a Kommunikációs Bizottságnak is fog küldeni az eseményről egy tájékozatót, hogy az
megjelenjen a különböző HÖk-ös online felületeken.
Harmadik pont – „Szociotábor és szakmai gyakorlat”:
Nanosz Eleni, Gálffy Anna kijelentették, hogy ettől az évtől lehet majd pályázni szakmai ösztöndíjra is.
Eddig a Szociotabort a szociális tanulmányok szakosoknak az ELTE állta ezt az egy hetet, amelyet
valamilyen kistérségben kellett kötelezően eltölteni a tanév végén. A szakmai ösztöndíjra az pályázhat, aki
ebben a félévben felvette a Szociotábor c. tantárgyat (1-3. félévben kell teljesíteni 45 óra önkéntes munkát
valahol) a Neptunban. Az önkéntes helyek miatt, ha valaki csak vidéken talál ilyen helyet magának az
utazási költségek fedezésére igényelhet ilyen ösztöndíjat. Továbbá legtöbbször az a baj hogy, a gólyáknak
fogalmuk sincs hova menjenek/ milyen intézményt válasszanak önkéntes munka és gyakorlati helyek miatt.

Elvileg van ilyen lista Kövér Ágnesnél (Szociális Munka Tanszék – oktató) úgyhogy majd írnak neki egy emailt, hogy küldje el és feltöltené a Gólyáknak. Nagy segítség lenne nekik, mert ez évek óta visszatérő
probléma!
Negyedik pont – „Vitanap”:
Gálffy Anna, továbbította a SzHÉKnek Kiss Diána kezdeményezését egy Vitaest ötletéről a Szociális
Munkás Etikai Kódex témájában, amely nagy valószínűséggel egy tanszéki csütörtökön valósulna meg,
pontos dátum még nincsen.
Ötödik pont – „Karaoke buli”
Gálffy Anna, a Szociális Tanulmányok SzHÉK felvette a kapcsolatot Várady Zsófia Társadalmi Kapcsolatok
SzHÉK elnök asszonyával, hogy közösen kivitelezzenek egy karaoke bulit, pontos dátum még nincs
Gálffy Anna megköszöni a részvételt és lezárja az ülést.

