
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

SZOLIDÁRIS KÖZÖSSÉGEKÉRT SZAKKOLLÉGIUM 

 
 

Szakmai beszámoló 

A PTE Szolidáris Közösségekért Szakkollégium (továbbiakban: PTE SZKSZ), melyet 2019 őszén 
alapították egyetemi hallgatók és oktatók. 2022/23. őszi szemeszterében a PTE Szolidáris 
Közösségekért Szakkollégium több programot valósított meg a társadalmi felelősségvállalás, az oktatás 

és a közösségi részvétel jegyében. Az alulról jövő hallgatói kezdeményezéseket támogatva 
nagyon sokszínű programot állítottak össze a szakkollégisták, az első pályázati forrásból, 
melyet a PTE biztosított a szakkollégium számára.  
A szakkollégium hallgatói között a jelenlegi nappalis, levelezős és volt hallgatóink közül vannak 
jelen. A Szakkollégiumban 2022 őszén tisztújító közgyűlés tartottunk, ahol új belépő hallgatók 
is voltak néhánya és vezetőként a jelenlévők Bunics Erikát (szociális munka BA, nappali, 2. évf.) 
választották, aki nagyon aktívan szervezi a programokat Keszthelyi Boglárka (szociálpolitika 
MA, levelező, 1. évf.) hallgatóval közösen. 
 
2022/2023. őszi szemeszterben a PTE Szolidáris Közösségekért Szakkollégium az alább 
programokat valósította meg a PTE pályázati projekt keretében. 
 
MEGVALÓSULT PROGRAMOK 
 
Közösségi főzés rászoruló családok számára (150 család támogatása)- PTE SZKSZ és Heti 
Betevő Egyesület, Pécsi Közösségépítő és Önkéntes Központ együttműködésében 
Programfelelős hallgató: Horváth Ádám 
2 alkalom 
Időpont: 2022. 11. 13. (vasárnap) 8.30-14.00 
Helyszín: Pécs, Esze Tamás utca 
Időpont: 2022. 11. 27. (vasárnap) 8.30-14.00 
Helyszín: Pécs, Esze Tamás utca 5. 
Esemény 
meghívó: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2359792287530096&set=gm.884164382
963768&idorvanity=856572282389645 
 
A szakkollégium PTE minősítési rendszerében vállalt tevékenység területe:  A társadalmi 
felelősségvállalást célzó programok szervezésében vagy megvalósításában való részvétel 
társszervezőként a PTE-n kívüli program (2 alkalom) 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2359792287530096&set=gm.884164382963768&idorvanity=856572282389645
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2359792287530096&set=gm.884164382963768&idorvanity=856572282389645


Filmklub - film vetítés és utána beszélgetés a film kapcsán szakemberekkel a témáról, 
vendéglátással 
Programfelelős hallgatók: Graffits Eszter, Keszthelyi Boglárka 
2 alkalom:  
Időpont: 2022.11. 17. (csütörtök) 17.00  
Helyszín: Ró 316  
Időpont: 2022. 12. 08. (csütörtök) 17.00  
Helyszín: Ró 316  
Esemény meghívó: https://www.facebook.com/events/1193813738153938?ref=newsfeed  
 
A szakkollégium PTE minősítési rendszerében vállalt tevékenység területe: Társadalmi 
felelősségvállalást célzó programok szervezése, megvalósítása a Pécsi Tudományegyetemen 
(2 alkalom) 
 
Láthatatlan Vacsora - érzékenyítő program PTE SZKSZ és a Kilátás Közhasznú Alapítvány 
együttműködésében 
Programfelelős hallgató: Kaiser Kornél 
Időpont: 2022. 12. 01. (csütörtök) 18.00  
Helyszín: Reggeli Étterem  
Esemény 
meghívó: https://www.facebook.com/photo?fbid=5493301244081512&set=gm.8870596826
74238&idorvanity=856572282389645 
A szakkollégium PTE minősítési rendszerében vállalt tevékenység területe: A társadalmi 
felelősségvállalást célzó programok szervezésében vagy megvalósításában való részvétel 
társszervezőként a PTE-n kívüli program (1 alkalom) 
 
 
Helpers on the International Scene (hallgatói kerekasztal vendéglátással, a kerekasztal 
beszélgetés angol nyelven zajlik)  
Programfelelős hallgató: Tóth Larissza 
Időpont: 2022. 12. 05. (hétfő) 
Helyszín: Ró 316 
Esemény meghívó: https://www.facebook.com/events/695683208397890?ref=newsfeed 
A szakkollégium PTE minősítési rendszerében vállalt tevékenység területe: Szakkollégium által 
szervezett idegen nyelvű szakmai rendezvény szervezése, megvalósítása a Pécsi 
Tudományegyetemen (1 alkalom) 
 
 
Társasjáték délután - PTE SZKSZ és a TÁMASZ Alapítvány együttműködésében 
Programfelelős: Keszthelyi Renáta, Rozs Dániel 
2 alkalom 
Időpont: 2023. 01. 19. 17.00 

Helyszín: Támasz Alapítvány Ápoló Otthon 
Időpont: 2023. 02. 01. 17.00 

Helyszín: Támasz Alapítvány Ápoló Otthon 

https://www.facebook.com/events/1193813738153938?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/photo?fbid=5493301244081512&set=gm.887059682674238&idorvanity=856572282389645
https://www.facebook.com/photo?fbid=5493301244081512&set=gm.887059682674238&idorvanity=856572282389645
https://www.facebook.com/events/695683208397890?ref=newsfeed


A szakkollégium PTE minősítési rendszerében vállalt tevékenység területe:  A társadalmi 
felelősségvállalást célzó programok szervezésében vagy megvalósításában való részvétel 
társszervezőként a PTE-n kívüli program (2 alkalom) 
 
Kurzusok a szakkollégium szervezésében a PTE-n:  
Szolidáris közösségek segítése KSTTL3021 
Szolidáris közösségek segítése KSTT3021 
 
 

 

 

A PROGRAMOK RÖVID SZAKMAI BESZÁMOLÓI 

 

Közösségi főzés rászoruló családoknak – társadalmi felelősségvállalás projekt a PTE SZKSZ 

és Heti Betevő Egyesület, Pécsi Közösségépítő és Önkéntes Központ együttműködésében 

 

1. ALKALOM 

 

A Szolidáris Közösségekért Szakkollégium, melynek tagjai főként szociális munkás hallgatók 

programötletelés során kitalálták, hogy szívesen szerveznének valamilyen társadalmi 

felelősségvállalással kapcsolatos eseményt. Horváth Ádám (szociális munka BA 3. évfolyamos 

hallgató) már közel két éve önkéntese a Pécsi Heti Betevő Egyesületnek, melynek 

tevékenységét bemutatta a 2022/23-as tanév őszi első szakkollégiumi megbeszélés során. A 

szakkollégisták  a bemutató után úgy döntöttek, hogy munkájukkal támogatni szeretnék az 

egyesület tevékenységét és azt a 150 rászoruló családot, akiknek minden héten főz a Heti 

Betevő önkéntes csapata.o 2022. november 13-án meg is tartottuk az első közös alkalmat, 

melyre vártunk minél több önkéntest mind a szakkollégium, mind a Pécsi Heti Betevő részéről. 

Nagy örömünkre többen is csatlakoztak a régi csapatból, az egyesület vezetője Sólyom Tamás 

kislányával együtt Sólyom Dalmával, Farkas Klára (legügyesebb főzőmesterünk), Papp László 

a pécsi hőerőmű munkatársa és felesége Eszter, Szabó Eszter a komlón dolgozó tanárnő, 

Horváth Ádám mind az egyesület önkéntese és egyben a szakkollégium tagja is, és többen is 

jelen voltak a szakkollégium tagjai közül, mint újonnan érező önkéntesek. Újonnan érkezett 

hozzánk Keszthelyi Boglárka, Tóth Lara, Bunics Erika, Graffits Eszter és további 

szakkollégisták és egyetemi hallgatók, oktatók. Az eseményen a szakkollégium által a pályázati 

forrásból támogatott alapanyagokból chilis babot főztük közösen a Pécsi Közösségépítő és 

Önkéntesképző Központ udvarán (Pécs, Esze Tamás utca 5). Emellett zsemlét csomagoltunk 

(az Aranycipó adománya 300 db zsemle minden főzésre), továbbá gyümölcsöt és süteményt, 

amiket mind-mind önkéntes felajánlásként kap a Heti Betevő. A munkafolyamatok alatt 

tartalmas beszélgetések zajlottak és a jókedvhez az idő is hozzásegített. Megismerték egymást 

az új és a régi önkéntesek,  a jelenlévők elmesélték az új önkénteseknek, hogy milyen céllal, 

mikor és hogyan indult el a Pécsi Heti Betevő Egyesület a budapesti anyaegyesület mintájára. 

Az étel és a csomagok elkészítése után kitelepültünk a Pécs egyik városrészébe, a Megyeri híd 

mellé, ott zajlott/szokott zajlani az ételosztás. Az osztás helyszínét a helyi önkormányzat 

engedélyezte. A támogatott rászoruló családok kiválasztása során az Esztergár Lajos 

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ nyújtott támgoatást, segített a családok 

tájékoztatásában és delegálásában. Az ételosztás gyorsan és hatékonyan zajlott, minden család 

és rászoruló számára a meleg étel mellé egy-egy mosoly és kedves mondat is jutott. A 

szakkollégisták nagyon jó csapatban dolgozatk és elmondásuk szerint remek emberekkel 

ismerkedtek meg. A hallgatók az esemény után közösen megfogalmazták, hogy mennyire 

fontosnak tartják a társadalmi felelősségvállalást, a szegénységben, jóval a társadalmi jóléti 



küszöb alatt élő emberek helyzete iránt, eljuttathattunk 150 adag melegételt és 150 db 

hidegcsomagot a vendégeink/klienseink részére. Mindannyian tapasztalatot szereztek arról, 

hogy mit is jelent a szolidaritás, önkéntesség, hajléktalanság, generációkon átívelő szegénység 

és számos más társadalmi probléma. A program segített más szemmel látattni a világot és 

felhívta a figyelmet a közös felelősség vállalás mellett az önkéntes munkában rejlő tapasztalati 

lehetőségekre. Nagyon szépen köszönjük a támogatott alapanyagokat a PTE részéről a Pécsi 

Heti Betevő Egyesület nevében is.  

 

  
 

2. ALKALOM 

  

A Pécsi Heti Betevő Egyesület és a PTE Szolidáris Közösségekért Szakkollégium második 

együttműködése A Pécsi Heti Betevő Egyesület és a PTE Szolidáris Közösségekért 

Szakkollégiuma 2022 november 27-én megtartotta második együttműködését. Ezen a napon a 

második közösségi főzésre került sor, ahol 150 adag milánóit főztünk a szakkollégiumi pályázat 

finanszírozási lehetőségének jóvoltából. A melegétel mellé lakossági és céges felajánlásokból 

150 adag hidegcsomagot is készítettünk. Az elkészített ételekből szegénységi küszöb alatt élő 

családokat, egyedülállókat, hajléktalanokat és gyermekeket is támogattunk, ahogyan ezt szokás 

szerint teszi havi kétszer a Pécsi Heti Betevő Egyesület. A főzés helyszíne a Pécsi 

Közösségépítő és Önkéntes Központ volt most is (Pécs, Esze Tamás utca 5. sz.), az első 

alkalommal megegyezően. A megrendezett esemény során még több önkéntesünk volt jelen a 

szakkollégiumból, akiknek külön örültünk. Sok ismeretlen önkéntes ismerhette meg egymást, 

köthetett barátságot amellett, hogy egy támogató csapat részesei voltak. A program során 

közösen főztünk, hidegcsomagokat készítettünk, ismerkedtünk egymással, sok jó 

tulajdonságunkat tettük próbára. Egy teljesen másik helyszínen a pécsi Esztergár Lajos 

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által a hozzánk delegált rászoruló családoknak 

szétosztottuk a készételeket. A családok, egyének a város szegregált részeiből érkeznek, 

közöttük többen rosszabb egészségügyi állapotúak, így örülünk annak, hogy ezen a napon 

eljuttattunk hozzájuk legalább egy tál melegételt, ezzel is hozzájárulva egy meleg 

étkezésükhöz. A szakkollégisták megtapasztalhatták milyen is az, amikor valakinek olyan 

alacsony a jövedelme, hogy a legalapvetőbb szükségleteit sem tudja belőle fedezni. Örömmel 

töltött el, hogy adhattunk, juttathattunk valamit rászoruló ember részére, amit mi magunk, saját 

erőből készítettünk el. Fontos tapasztalatként, élményként fogalmazták meg a hallgatók, hogy 

egyéni és közösségi szinten is megtapasztalhatták mit jelent a szolidaritás, szegénység, alapvető 

szükségletek hiánya, fokozódó egészségügyi problémák, hajléktalanság, leépülés és még 

számos jelenlévő társadalmi probléma. Találkoztunk elkötelezett önkéntesekkel, akik 

visszajelzéseik alapján hosszabb távon is szeretnének együttműködni a Pécsi Heti Betevő 

Egyesülettel. Mindenkire büszkék vagyunk, köszönjük szépen a szakkollégisták, egyetemi 



hallgatók, oktatók és további önkéntesek munkákját a Heti Betevő nevében, a Pécsi 

Tudományegyetem Szolidáris Közösségekért Szakkollégium nevében.  

 

  

 

Filmklubok 

1. ALKALOM 

A Szolidáris Közösségekért Szakkollégium és az Integrált Drogterápiás Intézet (INDIT) 

Közalapítvány- ,,Egyenlítő” Addiktológiai Alacsonyküszöbű és Közösségi Szolgálat 

együttműködésével valósult meg szakkollégiumunk első szakmai filmklubja. A rendezvényt 

főképp Graffits Eszter ( volt szociális munka BA-s hallgató, volt alelnök) és Keszthelyi 

Boglárka Enikő ( volt elnök és jelenleg Szociálpolitika MA-s hallgató) szervezte. Az Indit 

Közalapítvány ,,Egyenlítő” nevű intézményéből jelen volt Kovács Andrásintézményvezető, 

Berkes Anett Kitti-szociális munkatárs, valamint Tolnay-Róth Balázs Bence szociális 

munkatárs. Az angol nyelvtudás szükségessége miatt, a beszélgetést Tolnay-Róth Balázs-

szociális munkatárs vezette. Az eseményre 2022.11.17-én. 17:00-kor került sor, a 

szakkollégium hivatalos Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszékén, a 316. teremben. Az 

esemény 18:30-ig tartott. Körülbelül 20 fő vett részt a klubon. A filmklub során a ,,Nagyi miért 

hívtál?” című kisfilmet tekintettük meg. A film az Anya, apa, pia projekt keretében jött létre, 

(transzgenerációs) szenvedélybetegséget mutat be. A film megérintette a szakkollégistákat és 

gondolatébresztőnek bizonyult a jelenlévők körében. A tervezett másfél órát bőven kitöltöttük, 

tartalmasan telt az idő. Rengeteg vélemény és észrevétel érkezett a szakemberek felé. A 

hallgatóság igen aktívan volt jelen, egyik gondolatot szinte a másik követte. Elfogadtuk a másik 

véleményét, eszmecserét folytattunk egymással. A szakemberek interaktívan kapcsolódtak a 

hallgatósághoz, nem hozzánk beszéltek és interpretálták gondolataikat, hanem szinte 

egyenrangú félként vonódtak be a beszélgetésbe. A szakkollégium hallgatói és a külsős 

vendégek is várják a következő alkalmat. A Hallgatói Szolgáltatói Központ munkatársai 

catering csomagja által, pogácsát és popcornt is fogyaszthattunk. A rendezvény célja: Mit 

,,nyerhettünk” az esemény által? I. Szakmai szinten A filmklub során megismerhettük az 

Egyenlítő intézményét. A szakemberek bemutatták a klienskörüket és a terápiás módszereik 

egy részét. A film elgondolkodatott minket a diszfunkcionálisan működő családok lélektani és 

kapcsolati rendszeréről. Éleslátásra bírt minket, a részletek is nagyon fontosnak bizonyultak a 

mondanivalója szempontjából. Érzékenyítő hatása megkérdőjelezhetetlen. A filmklub a 



kommunikációs képességeink fejlesztésében is segített és fontos volt, hogy tudjunk egymása 

figyelni. Önismereti skilljeinket és empátiánkat is fejlesztettük azzal, hogy a film nézése közben 

belehelyeztük magunkat a szereplők helyzetébe. II. Közösségépítő hatása A rendezvény 

szervezése is közösségépítőnek bizonyult. Megismertük az intézménybe dolgozó 

szakembereket, kapcsolatot építettünk. A szervezés során sok egyetemi dolgozóval is felvettük 

a kapcsolatot, akikkel a későbbiekben együtt kell dolgoznunk, más szakkollégiumi rendezvény 

vagy ügyintézésbeli munka alkalmával. A szakkollégiumi tagok között is elindult egy 

ismerkedés a filmklub lebonyolításához szükséges részfolyamatok közben. A filmklub 

alkalmával a közösség szempontjából is prioritást élvezett a kialakult kommunikáció és az 

egymásra figyelés, valamint az együtt gondolkodás. Megismerhettük sok ember 

gondolkodásmódját, elképzeléseit a világól és a szakmáról.  

 

 
 

 
2. ALKALOM 

A Szolidáris Közösségekért Szakkollégium és az Integrált Drogterápiás Intézet (INDIT) 

Közalapítvány- ,,Egyenlítő” Addiktológiai Alacsonyküszöbű és Közösségi Szolgálat 

együttműködésével valósult meg szakkollégiumunk második szakmai filmklubja. A 

rendezvényt főképp Graffits Eszter ( volt szociális munka BA-s hallgató, volt alelnök) és 

Keszthelyi Boglárka Enikő ( volt elnök és jelenleg Szociálpolitika MA-s hallgató) szervezte. 

Az Indit Közalapítvány ,,Egyenlítő” nevű intézményéből jelen volt Kovács 

Andrásintézményvezető, Berkes Anett Kitti-szociális munkatárs, valamint Tolnay-Róth Balázs 

Bence-szociális munkatárs. A beszélgetést újfent, Tolnay-Róth Balázs-szociális munkatárs 

vezette. Az eseményre 2022.12.08-án. 17:00-kor került sor, a szakkollégium hivatalos 

Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszékén, a 309. teremben. Az esemény 18:30-ig tartott. 

Körülbelül 15 fő vett részt a klubon. Az esemény során két filmet tekintettünk meg. Az egyik 

az Internetfüggőséggel volt kapcsolatos. Egy kamaszlány egy napját mutatta be. Először, olyan 

életet, ami a függősége nélkül lehetne, majd a végén csattanóként, hogy valójában miként 

telhetett a napja. Legalábbis az én nézőpontom szerint. A második film a The last knit címet 

viselte. Ez a kisfilm a kötés metaforáján keresztül mutatta be a függőséget. A kisfilm remekül 

ábrázolta a függőség stádiumait és a vele járó szakaszok sajátosságait. A beszélgetés alkalmával 

felmerült témák között a prevenciós megoldások kerültek kérdésekörbe. Szó esett a viselkedési 

addikciók társadalmi helyzetéről, a kémiai addikciókkal való hasonlóságokról és 

különbözőségekről. A társaság igencsak aktívan vett részt a filmklubon. Vezető tanárunk 

felvetései nagyban hozzájárultak a színvonalhoz, a beszélgetés alakulásához. Szakmai szinten: 

Az eseményen kapcsolatépítés szempontjából jónak bizonyult, hogy végzett és gyakorló 

szakemberek is megjelentek a Filmklubon. A két kisfilm megtekintése után megerősített minket 

abban, hogy a viselkedési addikciók is éppen, olyan károsak lehetnek, mint a kémiai addikciók. 

Hasonló hatással vannak az ember mentális állapotára és életmódjára. Az efféle függőségeknek 

is lehet olyan hátterre, kiváltó oka, mint a kémiai addikcióknak. Ezen függőségek is 



öröklődhetnek. Közösségépítő hatása: A rendezvény szervezése is közösségépítőnek bizonyult. 

Megismertük az intézménybe dolgozó szakembereket, kapcsolatot építettünk. A szervezés 

során sok egyetemi dolgozóval is felvettük a kapcsolatot, akikkel a későbbiekben együtt kell 

dolgoznunk, más szakkollégiumi rendezvény vagy ügyintézésbeli munka alkalmával. A 

szakkollégiumi tagok között is elindult egy ismerkedés a filmklub lebonyolításához szükséges 

részfolyamatok közben. A filmklub alkalmával a közösség szempontjából is prioritást élvezett 

a kialakult kommunikáció és az egymásra figyelés, valamint az együtt gondolkodás. 

Megismerhettük sok ember gondolkodásmódját, elképzeléseit a világól és a szakmáról. Azt 

gondolom, teljesen érezhető volt, hogy bár egy-egy kérdésről más a vélemény, de a 

szakkollégium és már a szakmában lévő szakemberek alapvető célja és motivációja 

egybehangzó. 

  
 

 

 

 

 

 
 

Láthatatlan Vacsora – érzékenyítő program 

Időpont: 2022.12.01 

 

A PTE BTK Szociális Közösségekért Szakkollégium szakmai programjuk megvalósításának 

keretében kérte fel a Ki-Látás Közhasznú Alapítvány munkatársait, hogy a szakkollégium 

tagjainak és további egyetemi hallgatónak tartson egy „Láthatatlan Vacsora” elnevezésű 

szemléletformáló, interaktív, érzékenyítő - a látássérülteket érintő – programot. A Ki-Látás 

Közhasznú Alapítvány munkatársai, Dobos Csilla rehabilitációs szakember, Kopa Adrienn 



rehabilitációs szakember, Kopa Zoltán informatika oktató, Bede Anita informatika oktató és 

Kaiser Kornél szociális munkás fogadta résztvevőket és bonyolították le az eseményt. 

Programunk során a résztvevők érzékenyítése, szemléletformálása történt meg, mely során 

betekintést kaptak a szemmel nem érzékelhető világba, ahol csupán a tapintás, a hangok és az 

illatok nyomán tájékozódhattak. A Láthatatlan Vacsora során a hallgatók egy tálételt és egy 

desszertet fogyasztottak el letakart szemmel, így előidézve azokat a nehézségeket és 

kihívásokat, amellyekkel a látássérültek is szembesülnek a mindennapjaiban. Ezt követően a 

hallgatók nagyon jól megfogalmazták az érzéseiket és gondolataikat, amelyeken keresztül 

kapcsolódhattak egy számukra eddig alig ismert világgal, a vakok és látássérültek világával. 

Továbbá a programunk részét képezte a hallgatók felvértezése elméleti és gyakorlati tudást 

tartalmazó infócsomaggal a látássérültekről. A hallgatók a jövőben nagyobb önbizalommal és 

empátiával tudnak majd nyitnak a látássérült emberek felé, a tudást kamatoztatni tudják 

munkájuk során. 

 

  
 

Nemzetközi Kerekasztal Beszélgetés – „Segítők nemzetközi színtéren” 

Esemény összegzés 

A Szolidáris Közösségekért Szakkollégium szervezésében megrendezésre került egy 

nemzetközi kerekasztal 2022. december 5.-én. 

Az esemény első sorban hallgató-fókuszú volt, ami annyit tesz, hogy a kerekasztalban részt 

vevő beszélőket szociális munkás hallgatók tették ki, mivel a Közösségi és Szociális 

Tanulmányok tanszékén jelentős számú külföldi hallgató tanul jelenleg is, ami kiváló 

lehetőséget biztosított az eseményhez. 

A cél az volt, hogy a nemzetközi szintű segítés különböző aspektusairól folytassunk vitát a 

szociális munka kontextusán belül. Ez kifejezetten eredményesen sikerült, hála mind a 

beszélők, mind pedig a közönség aktív részvételének. 

A kerekasztalban résztvevő négy hallgató hetekkel korábban kapott egy „esemény tervezetet”, 

amiben szerepeltek a majd elhangzó kérdések, illetve egyéb lehetséges témák egyaránt – ennek 

célja az volt, hogy időben legyen lehetőségük felkészülni, ami úgy gondolom remekül sikerült 

nekik. Az egyik résztvevő kissé ideges volt az eseményt megelőző fél órában, kifejezetten a 

nyilvános, közönség előtt beszélés miatt. Még saját jegyzetekkel is készült, azonban ezek 

követésén hamar túllendült és teljesen rutin szerűen kezdett beszélni, amit remek volt látni. Az, 

hogy a hallgatók önbizalma és kiállása javult, véleményem szerint ez egy előre be nem látható, 

pozitív hozadéka volt a kerekasztalnak, ami  hallgatói készségfejlesztés szempontjából nem egy 

elhanyagolható szempont. 



Természetesen az esemény fő pozitív aspektusa maga a beszélgetés volt, ami úgy gondolom 

remek betekintést adott a közönségnek a szociális munka különböző kontextusaiba, különösen 

azokba, amiket nem határol egy régió vagy egy ország határa. Kifejezett hangsúly volt az olyan 

segítési formákon, amik első sorban csak egy biztonságos teret nyújtanak az éppen krízist 

megélők számára, avagy egy ugródeszkát arra, hogy folytathassák az életüket még úgy is, hogy 

egy aktív krízisszituációt élnek meg (pl.: orosz-ukrán háborús menekültek/dezertőrok). 

Legnagyobb szerencsénkre a közönség is kifejezetten aktívnak bizonyult; a résztvevők közt 

zajló beszélgetés végén lehetőségük volt kérdéseket feltenni, amivel jó páran éltek – úgy vélem 

kifejezetten érdekes és elgondolkodtató kérdések hangzottak el. 

Emellett szeretném kiemelni a közönség egyik tagját, aki egy ukrán pszichológia hallgató volt. 

Miután neki személyes kapcsolódási pontja van a jelenleg is zajló háborús konfliktusba, 

meglátásai és gondolatai kifejezetten gazdagították a beszélgetést. Annak ellenére, hogy 

kifejezetten érdekfeszítő diskurzus alakult ki, ezt a szálat az idő és a témakeret miatt sajnos nem 

tudtuk befejezni. 

Mindent összegezve, kimondottan hálás vagyok azért a lehetőségért, hogy ez a kerekasztal 

megszervezésre kerülhetett, és reménykedem abban, hogy a jövőben is támogatást nyernek 

majd hasonló törekvések is.  

Úgy gondolom, hogy mind a magyar, mind pedig a külföldi szociális munkás hallgatóknak 

előnyös lenne, ha akadémikusabb kontextusokban is összevonásra kerülnének. Az angol nyelvű 

program ismeretével tisztában vagyok a különböző pozitív hozadékaival az ilyen jellegű 

élményeknek, és úgy gondolom, hogy ha már egyszer a lehetőség adott, mindenképp érdemes 

lenne élni azzal, hogy a hallgatók egy nyitottabb nézőpontból vizsgálhassák a szociális 

problémákat a világban, illetve lássák azokat a lehetőségeket, amiket a szakma ma adni tud. 
 

  

Társasjáték  és önkéntesség 

 

2022. Január 19-én és 2022. február 02-án a PTE Szolidáris Közösségekért Szakkollégium 

hallgatói meglátogatták a Támasz Alapítvány Ápoló Otthon lakóit azzal a céllal, hogy 

közösségi programot szerveznek számukra, melynek módszere a társasjáték, mint 

élménypedagógiai eszköz lett. A program során a szakkollégista hallgatók először 

megismerkedhettek az intézmény működésével, valamint közelebbről megtapasztalták, hogy 

miként működik a hajléktalan ellátás. Ezután a hallgatók az Otthon lakóival megismerkedtek, 

majd a közös társasjáték délután vette kezdetét. Előzetesen voltak kérdések, dilemmák a 

hallgatókban, vajon mi lesz a közös téma, hogyan és miről fognak beszélgetni a játék során a 

hajléktalanságban érintett egyénekkel. A társasjáték délután mindkét alkalommal pozitív 

élménnyel zárult, mindenki nagyon jól érezte magát, a hallgatóknak és a lakóknak is nagy 



élmény volt a közösen töltött idő. Kiderült, hogy a játék olyan közös élményt tud létrehozni, 

ahol a résztvevők kötetlenül tudnak beszélgetni, megismerni egymást. A hallgatók pozitív 

visszajelzései alapján, e programelemet a szakkollégium keretein belül folytatjuk a tavaszi 

szemeszterben. 
 

  

 

 


