Beszámoló a Humanitás Alapítványnak
Kedves Olvasó!
Csatlós Barbara vagyok, a Humanitás Alapítvány immáron másodszor kitüntetett ösztöndíjasa. A
következőkben pár sorban igyekszem bemutatkozni, és leírni azt, hogy hogyan segített nekem az
alapítvány.
Mivel nekem a család a legfontosabb, ezzel kezdeném. Budapest XXI. kerületében élek jelenleg
Édesanyámmal és Nagymamámmal. Sajnos Édesapám nemrég hunyt el, nagy űrt hagyva háta mögött.
Rokonaink és barátaink segítenek nekünk átvészelni a nehéz hónapokat, és mi csak előre nézünk.
Jelenleg a British Telecomnál dolgozom Contract Support Managerként. Szerencsére kollégáim
segítőkészek, a munkahelyemen tudom hasznosítani angol nyelvtudásomat. Szintén lehetőségem van
folyamatosan fejlődni, amely nagyon attraktív számomra.
21 évesen jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetemen tanulok másodéves gazdaságinformatikusként.
Amikor ide kerültem, kissé nehezen találtam a helyemet, féltem, hogyan fogom kiállni az informatikai
tárgyak vizsgáit. Szerencsére félévről félévre egyre jobb átlaggal sikerül abszolválnom a tárgyakat, és
már nagyon megszerettem ezt a képzést. Mivel magában foglalja a gazdasági, informatikai, üzleti
tanulmányokat, még jobban tetszik ez a szak. Sok lehetőség nyílt meg előttem eddig, például
úszóversenyen képviseltem az iskolámat, indultam tanulmányi versenyen is egyik tárgyam keretein
belül. Az elmúlt másfél évben tettem le a szakmai középfokú angol, és általános középfokú spanyol
nyelvvizsgámat is. Jelenleg a szakmai felsőfokú angol eredményére várok. A jövőben egy esetmegoldó
tanulmányi versenyre jelentkezem, amelynek felkészítő kurzusára már szóban kaptam „meghívót”
oktatómtól.
A fent említett sikerek, különösképpen a nyelvvizsgáim, valószínűleg nem valósulhattak meg volna, ha
nincs az Alapítvány. Az tetszik, hogy nem csak nagy „extra” dolgokra kaptam anyagi támogatást, hanem
a mindennapos megélhetésre is, legyenek azok tankönyvek vagy írószerek. A szerződési feltételek
pedig emberségesek, teljesíthetőek. Egyúttal azt érzem, hogy nem csak anyagi támogatást kapok.
Minden egyes alkalommal, amikor belépek az irodába, úgy érzem, hogy szívesen látnak, Ildikóval és
Gáborral mindig megtaláltuk a közös hangot, kaptam jó tanácsokat is. Amikor eljöttem, valahogy
megkönnyebbülten távoztam.
Ezúton is köszönöm az Alapítványnak a belém fektetett bizalmukat. Igyekszem a tőlem telhető
legjobbat kihozni abból, amit csinálok, és tudom: ha szükségem van rá, kaphatok támogatást.

