Programterv – Rising Sun KB
Pályázó neve:

Vetési Dániel

(Bajusz)

Palkovics Gábor
Gulyás Róbert
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Felkért elnökségi tagok:
• Reszort Vezetők Tanácsának elnöke:
• Gazdasági Felelős:
• Rendezvény és Projekt Felelős:
• Kommunikációs Felelős:
• Üzemeltetési Felelős:

Költözési tranzitszoba
Biztosan találkoztatok már azzal a problémával, hogy kollégiumon belüli költözéskor nem
tudjátok sehol sem elzárni biztonságba az értékeiteket. Ezen szeretnénk változtatni azzal, hogy
a költözési időszakban létrehozunk egy ,,tranzitzónát”, ahová az átköltözések idejére be
tudjátok adni értékeiteket megőrzésre.

Interaktív Schönherz térkép
Egy olyan jellegű webes felületet szeretnénk létrehozni, mely 3D-ben ábrázolja a kollégiumot,
és jelöli az épületben található összes közösségi teret. Ez a platform egy helyre gyűjtené az
összes olyan webcímet és információt, melyre a közélőknek szükségük lehet ahhoz, hogy
eligazodhassanak a Kollégiumban.

E-rendezvény bejelentő
Ha próbáltatok már rendezvényt bejelenteni, akkor tudjátok, hogy elképesztő mennyiségű
dokumentumot kell kitölteni - nem feltétlenül magától értetődő módon. Ezen szeretnénk
segíteni egy olyan honlappal, ahol egyértelműen meg tudjátok adni a rendezvény adatait,
illetve a különböző körös igényeket. Reméljük, hogy ezzel sok felesleges kört tudunk nektek
majd megspórolni.

Egységes KB-s kommunikáció
A jövőben a rendelkezésünkre álló platformokat (Facebook oldal, levelező listák, KB weboldal)
aktívabban szeretnénk használni. Olyan kommunikációs felületeket teremtenénk meg, ahol a
kollégisták azonnal értesülhetnek a KB projektjeinek állapotáról anélkül, hogy megszakítanák
napi rutinjukat.
Bejegyzéseinkkel tájékoztatni szeretnénk a Schönerzeseket a Kollégiumi fejlesztésekről, eseti
ügyekről és a felmerülő projekt lehetőségekről.
A KB-PR-ral együttműködve megreformálnánk a kollégiumi hirdető felületeket, hogy csak az
aktuális információk legyenek láthatóak.
Továbbá kihelyeznénk egy ötletládát az aulában, mivel sok Schönherzesnek van olyan ötlete,
amit szívesen megvalósítana a Kollégiumban, de nem tudja, hogy kihez is fordulhatna
segítségért. A KB rendszeres időközönként megvizsgálná az ötletek kivitelezhetőségét, és
segítséget nyújtana a kollégistáknak a megoldásban.

FNT Galéria kihasználtság javítása
Az FNT galéria jelen formájában nincs a lehetőségeknek megfelelően igénybe véve, a legtöbb
rendezvény nem is használja ezt a részét a nagyteremnek. A terem ezen részének a
kihasználtságát szeretnénk javítani a galéria infrastruktúrájának teljes átgondolásával.

Telefonfülke
Házban jelenleg nincs lehetőség privát telefonbeszélgetések folytatására, ennek okán
gondoltunk arra, hogy kisebb helyiségeket alakítanánk ki a Schönherzen belül, ahol
lehetőségük lenne a kollégistáknak lefolytatni a fontos telefonbeszélgetéseiket egy elzárt
helyen.
Egy olyan kis szobácskát alakítanánk ki több emeleten, ahova elvonulhat az ember, ha úgy érzi,
hogy körülötte még a falnak is füle van. Szobánként különböző témájú külsővel alakítanánk
még kellemesebbé a fülkéket.

„At sunrise everything is luminous but not clear.”
Norman Maclean

