
ÚJRATERVEZÉS  

Hiszünk abban, hogy a 

szemléletformálást    

időben elkezdve, és a     

fiatalokat bevonva  

hosszú távon              

átalakítható a gazdaság. 

 

A program eseményei-

ről a projekt honlapján 

is tájékozódhat: 

www.ujratervezes.hu 

Vagy keressen minket 

facebook oldalunkon: 

www.facebook.com/

ujratervezes01 

Miről szól az újratervezés? 
A tervezés fontosságát ma már senki sem vitatja. Ha elindulunk valahová, megter-

vezzük az útvonalat. Mielőtt vásárolni indulunk, megtervezzük, mit és hol vegyünk 

meg. Megtervezzük, mit veszünk fel az esti buliba, és még sorolhatnánk, mi min-

dent tervezünk meg már fiatalként is napról napra. De amit igazán fontos lenne 

megtervezni, azt gyakran elmulasztjuk. Nem tervezzük meg az életünket, nem 

tervezzük meg a társadalomban betölteni kívánt helyünket, szerepünket, sőt, arra 

még ritkábban vannak terveink, hogy hogyan lépjünk be, és tervezzük át a társa-

dalomban, a környezetünkben, a gazdaságban zajló folyamatokat. Pedig megte-

hetnénk, mert képesek vagyunk változást előidézni, képesek vagyunk lehetősége-

ket teremteni, újratervezni. Hogy hogyan tehetjük meg mindezt? Ebben leszünk 

segítségére a programban résztvevő fiataloknak, és mindazoknak, akik, akár ezt a 

hírlevelet is olvasva be szeretnének kapcsolódni a folyamatokba. 

Mire van szüksége ehhez az olvasónak? 
 Nyitottságra az információk befogadásához 

 Gondolkodásra, kételkedésre, érvelésre 

 Éleslátásra, az összefüggések kutatására és felismerésére 

 Aktivitásra, cselekvésre 

 Közösségre, társakra, hasonló gondolkodású emberekre 

 Kalandvágyra, tettvágyra, és nem utolsósorban: TERVEZÉSRE 
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A fogyasztási 
szokásaink 

Minden ember változtat-

hat fogyasztási szokásain  

anélkül, hogy az az élet-

minőségét negatívan be-

folyásolná. Sőt, tovább-

megyek, korlátozhatja is 

fogyasztását, sok eset-

ben radikális módon, 

anélkül, hogy az életmi-

nősége romlana.  

Alapvetően nem a fo-

gyasztás tényével van a 

probléma, nem ez vezet 

eladósodáshoz, egy nem 

fenntartható életmód 

megszilárdulásához, ha-

nem a nem megfelelő 

fogyasztási szokásaink.  

A fogyasztás a gazdaság 

mozgatórugója, a lánco-

latban résztvevő szerep-

lők közös érdeke, hogy a 

rendszer működjön. Kér-

dés az, hogy a vásárlása-

ink során ki mellett tesz-

szük le  voksunkat, mi-

lyen gazdaságot építünk, 

milyen rendszert támoga-

tunk. Olyat, külföldre ára-

moltatja a hazai jövedel-

meket, vagy olyat, amely 

a helyi termelőket, szol-

gáltatókat, és persze raj-

tuk keresztül a fogyasztó-

kat hozza helyzetbe?  

Rajtunk múlik, hogy lesz-

e munkalehetőség, hogy 

gazdagodik, vagy elsze-

gényedik a társadalmunk.  

Döntsünk felelősen 

vásárlásaink során! 

Láss végre tisztán, és válj tudatos fogyasztóvá! 

A kulcs: a fogyasztási  

szerkezet átalakítása 
 

A fogyasztás szerkezetét ugyanúgy kötik az árucsere kialakult szokásai 

(pl. piacok, bevásárló központok aránya), mint a tudatosság, az ár-érték 

arány, és a helyben meglévő termékek mennyiségi és minőségi jellemzői.  

Ha nincs megfelelő piaca a helyi termelőnek, akkor nem tud terméket elő-

állítani. Ha nincs terméke, akkor pedig nem tud a piacon azzal megjelen-

ni. Ez egy 22-es csapdának tűnik addig, míg a helyi társadalom el nem 

kezdi látni a termelési és fogyasztási szerkezetet. Ez is fogyasztói tuda-

tossági kérdés.  

Túlmutat azon a szinten, amikor csak termék szinten hozza meg a dönté-

sét. Ebben az esetben a fogyasztói magatartás a termelési szerkezet vá-

lasztását jelenti. Ugyanakkor nemcsak a fogyasztói oldallal kell foglalkoz-

ni. Szükséges az élelmiszertermelői és feldolgozói kapacitást is fejleszte-

ni, hogy a növekvő keresletet ki lehessen elégíteni.  



Ha pedagógus-
ként, vagy diák-
ként szeretné, 
hogy iskolájába 
is eljusson elő-
adásunk, vegye 
fel velünk a 
kapcsolatot. 

 

Ha nincs lehe-
tőség előadá-
sok tartására, 
vagy szeretne 
pedagógusként 
a későbbiekben 
önálló témafel-
dolgozást tarta-
ni, szívesen el-
juttatjuk tanul-
mányainkat, 
előadásaink  
bővebb anya-
gát.  

 

Keressen ben-
nünket bátran, 
készséggel ál-
lunk minden ér-
deklődő rendel-
kezésére! 

 

 

Előadásaink 
A projekt során a célterületen a lehető legtöbb fiatalt szeretnénk elérni annak ér-

dekében, hogy eljussanak információink, hogy segíteni tudjuk őket  a megfelelő 

fogyasztási szokások kialakításában, és hogy képesek legyenek a felszín mögött 

a rendszereket, szerkezeteket felismerni, és megértsék, hogy ezekre akár egyé-

nenként is befolyással bírnak. Ezt a célt szolgálják előadásaink is. 

 


