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I. Szervezeti átalakítások

Kommunikációs elnöki megbízott
Ahogy már a legutóbbi, februári HÖOK Közgyűlésen is beharangoztuk, március elején új
kommunikációs munkatárs csatlakozott hozzánk Tóth Nóra Anna személyében. Mivel Anna a
továbbiakban dedikáltan a HÖOK kommunikációs feladataival fog foglalkozni, ezért átadtam
neki minden szükséges információt ami a szervezet új arculatának megalkotásához, valamint a
hook.hu honlap szerkesztéséhez szükséges, és ennek megfelelően Anna már el is kezdte
munkáját az említett területeken.
Egyúttal Gulyás Tiborral és Tóth Nóra Annával közösen többször is egyeztettünk az
elmúlt hetek során a szervezet kommunikációs stratégiájával kapcsolatban, aminek
hozományaként egy előzetes anyag már el is készült, a végleges verzió pedig szintén napokon
belül rendelkezésünkre fog állni.

HR asszisztens
Felismerve, hogy szervezetünkben az adminisztráció számára már-már lassan
kezelhetetlen létszámú munkatárs dolgozik, az év elején elhatároztunk, hogy felveszünk egy HR

asszisztenst, akinek a feladatai innentől kezdve dedikáltan a megbízási szerződések valamint
belső működési folyamatok vizsgálata, illetve saját képzések szervezése lenne. Enne
megfelelően április elején csatlakozott csapatunkhoz Mikó Hajnalka, aki már tavaszi
vezetőképzőn becsatlakozott a szervezet munkájába.
Hajnalkával és Kiss Dávid elnöki megbízottal közösen folytatott megbeszélésink nyomán
a közeljövőben pedig tervezzük egy külügyi munkatárs felvételét, aki kifejezetten a nemzetközi
kapcsolatainkkal, és az azokhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokkal foglalkozna a
továbbiakban, ezzel is segítve mind a könyvelés, mind a külügyi bizottsági tagok munkáját.

II. HÖOK iroda

Mint korábban írtam, az elmúlt időszakban nagyban megnövekedett a szervezet
munkatársainak száma, és ehhez hozzájárult még az EFOTT- és a HÖOK Kft.-ban szintúgy
bekövetkezett állománynövekedés, ami azt a sajnálatos helyzetet idézte elő, hogy ily módon
lassan kezdjük kinőni a jelenlegi irodánkat. Épp ezért már hónapok óta igyekszünk egy minden
elvárásnak megfelelő új irodát találni, ahol a munkavégzéshez szükséges legideálisabb
körülményeket tudjuk majd megteremteni. Az esetleges költözés tényéről természetesen
időben fogjuk tájékoztatni minden tagönkormányzatunkat.

III. Vezetőképző

A tavaszi vezetőképző szervezésében a szakdolgozatom írása miatt kevésbé aktívan
tudtam részt venni, mint előző alkalommal, azonban így is igyekeztem megadni minden
szükséges segítséget Németh Gergőnek, aki a rendezvény főszervezője volt. Ezen felül a
gazdasági szekció szervezésében vettem részt Bodonyi Daniellával és Pausits Péter
társaságában, ahol idén a pénteki napon a szakmai előadásokat helyeztük előtérbe. Ez bár
kétségkívül nagyon „száraz” tanagyag volt, de szerintem mindenképpen hasznos tudást sikerült
átadni a résztvevőknek. A szombati napon pedig az interaktívabb foglalkozásokon volt a
hangsúly, délelőtt konfliktuskezelési tréning, délután pedig kommunikációs tréninget tartottak
a felkért előadók.

IV. Egyebek
Az idei EFOTT fesztiválon a Civil Tér szervezésének feladatait Németh Gergőnek adtam
át. Ennek fényében többször is találkoztunk, hogy megtörténjen köztünk az átadás-átvétel,
azonban ez nem jelenti az, hogy a továbbiakban egyáltalán nem kívánok foglalkozni a
fesztivállal, természetesen a további munkálatok során is szívesen segítem a Gergő által
összeállított csapat munkáját, valamint igyekszem minél több pályázati lehetőséget is felkutatni
a Civil Tér megfelelő finanszírozottsága érdekében.

Hegedűs Zoltán elnöki megbízottal azt a feladatot kaptuk Gulyás Tibor elnök úrtól, hogy
a HÖOK által megismert civil szervezetek számára egy olyan közös platformot teremtsünk meg,
ami nem csak az EFOTT Civil Téren ad lehetőséget a kapcsolatok bővítésére és a tudásátadásra,
hanem év közben is megteremti ezt a közeget. E célból találkoztunk többször is Zoltánnal, és
reményeink szerint a projekttel kapcsolatos kiforrott koncepciónkat hamarosan a döntéshozók
elé tudjuk tárni.

Mindemellett igyekszem mélyrehatóan foglalkozni a HÖOK által felkarolt aktuális
projektekkel, ezért állandó jelleggel igyekszem részt venni a Diákkedvezmény illettve HÖOK
Flotta tárgyalásokon, valamint Kaizinger Tamás Töhötömmel közösen részt vettem egy
megbeszélésen a Google Magyarország képviselőjével is, ahol egy esetleges együttműködés
lehetőségeinek feltérképezése volt a kitűzött cél.

Tisztelettel kérem a közgyűléstől beszámolóm elfogadását!
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Garbai Ádám
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