Diákjogi szektor konferencia
Zebegény
2008. április 19-21.
Milicz Ákos csapatának összefoglalója

I.

Problémagy jtés, probléma feltárási feladatok

KATEGÓRIA
1. A DÖK
munkafeltételeinek és
legitimációjának hiánya
intézményen belül
2. A diákok nem motiváltak a
saját érdekképviseletükben
A faiatalok
problémamegfogalmazásának
hiánya
3. Jogismeret,
képzés,infohiány,
akadályoztatás a
jogismerethez
4. Nincs érdemi
érdekképviselet
Szélmalomharc
„Senki nem lehet próféta a
saját hazájában”
5. DMSP-k alulmotiváltak
kijelölés
„nem szeretem”
6. Jogok és kötelezettségek
szembeállítása
7. Diákjogi képzésekre
forráshiány, pályázat
8. Utánpótlás nevelés
hiányosságai
9.Kommunikáció és
kapcsolati hiány az
intézmények DÖK-ei között
10. Intézményen belüli
jelz rendszer hiánya

Fontosság/súlyosság

Sürg sség

ÖSSZESEN

17

Megoldhatóság
mértéke
9

14

17

15

9

41

14

12

10

36

16

14

8

38

14

12

9

35

17

16

7

40

15

13

8

36

16

12

12

40

12

11

8

31

17

16

9

42

40

1. A csoport szerint a f probléma:
A diákönkormányzatok jogismeret - és információhiánya, képzéshiánya,
információellátásának akadályoztatása
Megoldási ötletek:
-

II.

DÖK-ök közvetlen elérése információs rendszer által
Felhívás vagy hirdetés
DÖK-ök közvetlen megkeresése írásban
Városi DÖK elérése
Honlap. Kapcsolatépítési lehet ség, hírek
Levelez lista
Városi diákparlamentbe bejelentkezni, egy szekció témájának ezt felajánlani (képzés)
Képzés diákoknak, pedagógusoknak, szül knek
Jogalkotási munka: tanulók jogainak kötelez ismertetése tanév elején, és ehhez a szektor
ad dokumentációt
Felajánlás: ha jelentkezik pl. 20 ember, akkor a szektor valamit felajánl (térítésmentesen)
médiakampány

A Projekt kidolgozása

1. Csapatunk projektje és célja:
Egy olyan nyilvános információs felület (honlap) kialakítása, amely segítséget nyújt a
diákönkormányzatok jog-és információhiányára, a képzéshiányukra és kiküszöböli az információ
ellátásuk megakadályoztatását.
A honlapon megtalálhatóak lesznek:
1. diákjogi adatbázis
2. kérdésfeltevési lehet ség jogászokhoz, „panaszbejelentés”
3. üzen fal (hírek és események megosztására)
4. levelez lista
5. címlista (felhasználók, és szakemberek listája)
6. problémafórum témák szerint, ahol lehet ség van a tapasztalatcserére ( a felhasználók egymás
között)
7. diákjogi esetek, konkrét ügyben jogi állásfoglalás több jogágban (anonimizálva, tipikus eseteket
felsorakoztatva)
Felhasználók, célcsoport:
A felhasználók nem csak diákok lennének, hanem reményeink szerint DMSP-k, diákönkormányzatok,
pedagógusok, igazgatók stb.

A regisztráció:
Ha valaki bejelentkezik, és regisztrál kitölt egy adatlapot, ahol megadhatja az összes (intézmény, DMSP,
DÖK, kolléga, igazgató, gyermekvédelmi szakember stb.)információját és elérhet ségét, ami hozzá
kapcsolódik.

2. Mérföldkövek, fontosabb lépések:
1. Igényfelmérés
2. A www.diakonkormanyzat.hu csapatával leülni megbeszélni a lehetséges együttm ködést.
(Az együttm ködést minimum 1 évre hoznánk létre, és ha m ködik az együttm ködés, akkor
természetesen meghosszabítható.)
3. Háttérinformatika, menüpontok kialakítása (technikai feltételek)
Személyi közrem köd kkel való megállapodás, felkérések (humán feltételek)
4. Népszer sítés (infotovábbítás, bannerek, hirdetés stb.)
5. Összegz félévi értekezlet

3. Konkrét vállalások részletesen id -és ütemtervvel:
1.

7.

Kata, Rózsika, Igényfelmérés kérd ívvel
Dóri
Kata
A diakonkormanyzat.hu csapatával való
egyeztetés
(feljegyzés készítés)
Ákos
Háttérinformációk, technikai feltételek
kialakítása
Kata (segíti:
Reklám-és marketing terv készítése
Rózsika és
Dóri)
Ákos
Személyi feltételek kialakítása (jogászokkal
való együttm ködés)
Kata, Rózsika, Népszer sítés helyi
Dóri, Zsolt
DÖKhöz+nyilvánossághoz
Ákos
Technikai megszervezése a találkozónak

8.

Összegzés, félévi értekezlet

2.
3.
4.
5.
6.

2008. június 10.
2008. július 19.
2008. augusztus 20.
2008. szeptember 1.
2008. október 1.
2008. december 10.
2008. december 15ig
2009. január 20-ig

1. Kata:
- diakonkormanyzat.hu csapatával való egyeztetés
- feljegyzés készítése 2008. július 19-ig (összefoglaló)
2. Kata, Rózsika, Dóri:
- igényfelmérés egy kérd ív által
Kata: kérd ív megírása és koordináció
Rózsika: kitölteti a kérd ívet a helyi középiskolák, ált. iskolák (a régió településeiben a DMSP-k
segítségével)
Dóri: a környez településekre való eljuttatását vállalja a kérd ívnek a DÖK-ök részére
Határid : 2008. június 10.
3. Ákos:
- háttérinformációk, technikai feltételek kialakítása a honlaphoz
Határid :2008. augusztus 20.
- Személyi feltételek kialakítása: személyi közrem köd kkel való megállapodások (jogászok)
Határid : 2008. október 1.
Ákos igénye a többiekhez:
- minták, mintalinkek küldése, jó példák küldése
informatikai oldalról segítség kellene hozzá: pl.: Kelemen Zsolt?

4. Kata: reklám- és marketingterv készítése, koordináció
Segítségére lesznek: Dóri, Rózsika
Határid :2008. szeptember 1.
5. Kata, Rózsika, Dóri, Zsolt:
- Népszer sítés a helyi DÖK-höz+ nyilvánossághoz
Zsolt:
- DÖK-ök höz való eljuttatás
Határid : 2008. dec. 10.
6. Ákos:
- technikai megszervezése a találkozóknak
Határid : 2008. december 15-ig
Kérése: mindenki hozza el az adminisztrációit
7. Összegzés, félévi értekezlet
Id pont:2009. január 20-ig
8. 2009. január-április korrekciók, plusz feladatok az összegzés alapján

4. Határid k:
1. 2008. június 10.- igényfelmérés elkészítése és kiküldése (Kata, Rózsika, Dóri)
2. 2008. július 19.- feljegyzés és összefoglaló elkészítése a diakonkormanyzat.hu csapatával történt
egyeztetésr l (Kata)
3. 2008. augusztus 20. – háttérinformációk, technikai feltételek kialakítása a honlap létrejöttéhez
(Ákos)
4. 2008. szeptember 1. – reklám-és marketing terv kidolgozása
(Kata, Rózsika, Dóri)
5. 2008. október 1. – személyi közrem köd kkel való megállapodások (Ákos)
5. 2008. december 10. – Népszer sítés a helyi DÖK-ök felé+ nyilvánossághoz
(Kata, Rózsika, Dóri és Zsolt)
6. 2008. december 15-ig – a félévi találkozó technikai megszervezése (Ákos)
7. 2009. január 20-ig összegzés, félévi értekezlet

