
ÚJRATERVEZÉS  

„Amikor a világ 

problémáiról van 

szó, globális     

járványként        

pusztít  a hárítás.”  

A program eseményei-

ről a projekt honlapján 

is tájékozódhat: 

www.ujratervezes.hu 

Vagy keressen minket 

facebook oldalunkon: 

www.facebook.com/

ujratervezes01 

Van hozzá (esz)közöm? 
A projekt megvalósítása során az egyik leggyakrabban elhangzó kérdés, hogy mit 

tehet én annak érdekében, hogy pozitív változást idézzek elő? 

Sokszor találkozunk azzal a nézettel, miszerint „én túlságosan kevés vagyok ah-

hoz, hogy beleszólhassak a gazdasági folyamatokba, arra pedig végképp nincs 

esélyem, hogy érdemi változást, javulást érjek el, nincs semmiféle eszköz a ke-

zemben”. Ez az érzés teljesen érthető, hiszen gyerekkorunk óta ahhoz vagyunk 

szokva, hogy mindig van egy felsőbb hatalom, amely előírja, mit hogyan tegyünk. 

Szokások alapján cselekszünk, saját szűk világunkban élünk, és ne m, vagy csak 

nagyon ritkán fektetünk abba energiát, hogy a dolgok mögé nézzünk. Kényelme-

sebb a belenyugvás, az elfogadás, és ha meg is szólal a lelkiismeretünk, elhesse-

getjük azzal a rossz érzést, hogy majd ha jobban élünk, majd ha nem kell a napi 

problémákkal bajlódnunk, majd ha nem kell mindennap robotolnunk a megélheté-

sért, akkor lesz időnk a globális dolgokkal, a társadalmi jóval is foglalkoznunk.  

Közben pedig nem vesszük észre azt, hogy a helyzet fordított. Ahhoz, hogy ne 

kelljen napi megélhetési gondokkal küzdenünk, ahhoz, hogy olyan legyen a min-

ket körülvevő világ, amiben jól lehet élni, ahhoz igenis kezdenünk kell valamit a 

rendszerekkel, folyamatokkal, újra kezünkbe kell vennünk a döntéseket, energiát 

kell fektetnünk a folyamatok megértésébe, és meg kell találnunk azokat a területe-

ket, amelyekre hatással lehetünk, és cselekednünk kell.  
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Hírek a projekt háza tájáról 
A csoportvezető képzés óta eltelt időszakban sem tétlenkedtek a fiatalok. A fő 

feladatuk az, hogy a lakóhelyükön a diáktársaik, pedagógusaik, és nem utolsó 

sorban a helyi lakosok bevonásával feltérképezzék a helyi fogyasztási szokáso-

kat, felismerjék a rendszereket, fogyasztási szerkezeteket. Ez a kutatási folyamat 

segíti őket abban, hogy észrevegyék a rendszer hibáit, az összefüggéseket, és 

azokat a pontokat, ahol be tudnak avatkozni a folyamatokba. Ahol pedig azt látják, 

hogy hiányoznak a külső tényezők, ott ezek leküzdésére is készüljenek fel.  

Át kell gondolniuk a kutatás során szerzett tapasztalatokat, feltárt sajátosságokat,  

felismerni a mintázatokat, és el kell készíteniük egy helyi tervet. Egy akciótervet a 

helyi élelmiszerfogyasztási  szerkezet fejlesztésére, szükség szerint átalakítására.  

Csoporttalálkozók tartása, helyi terv készítése 
A csoportvezetők feladata, hogy közösséget hozzanak létre, vagy alakítsanak ki 

maguk körül. Koordinálniuk kell a csoport munkáját, csoporttalálkozókat szervezni, 

és tartani a kapcsolatot a résztvevő szervezetekkel is. A munkájuk nem könnyű, 

viszont  általa olyan képességekre, készségekre tehetnek szert, amelyet az iskolai 

falai közt nem nagyon lenne lehetőségük elsajátítani, fejlődni benne. És hiszünk 

abban, hogy ezek a fiatalok, a csoportvezetők, és közösségeik tagjai majd ebből a 

védett környezetből kilépve is felelősen gondolkodókká, és tudatosan cselekvőkké 

válnak, akik már aktív cselekvőként irányítják a saját életüket, és alakítják környe-

zetüket. 

Helyi rendezvények 
A csoport életében fontos esemény lesz majd, hogy munkájuk eredményét a la-

kosság elé kell tárniuk. Minden csoportnak egy-egy helyi rendezvényt kell szer-

veznie, ahol bemutatják az akciótervet, és eljuttatják üzeneteiket a célcsoportnak.  

Újratervező 
közösség 
A közösség, mint az élet szinte 

minden területén, az újratervezés 

folyamata során is kiemelt szere-

pet kap. Fontos, hogy tudatosuljon 

a fiatalokban, hogy ők egy különle-

ges csoport tagjai. Olyan fiatal 

vezetők, akiknek munkája a jövő 

kialakítása szempontjából is ki-

emelt fontosságú lakóhelyükön. Az 

újratervezés több, mint egy iskolai 

feladat. Az életről szól, és a mai 

magyar valósághoz van köze. 

Olyan fiatalok csatlakoztak a pro-

jekthez, akik kilépve a kényelmes 

hétköznapokból tenni szeretnének 

valamit magukért, és másokért. 

Köszönjük a csoportvezetők 

aktív részvételét! 

Pillanatképek a képzésről 

Csoportvezető képzés 2013. október 17-18  



Részvételi elvű 

csoportfoglal-

kozások a kö-

zépiskolákban 

2013. októbere és 2014. 

márciusa között, össze-

sen 100 alkalommal tar-

tunk előadásokat oktatási 

intézményekben.  

Eddigi előadásaink sok 

tanulsággal szolgáltak.  

Azt látjuk, hogy bár a leg-

főbb lehetőségnek most a 

külföldi munkavégzést 

látja ez a korosztály, de 

nyitottak a feldolgozott 

témára. Sokan közülük 

valóban elgondolkodnak 

azon, hogy nekik is akad 

tennivalójuk annak érde-

kében, hogy itthon is új 

lehetőségek mutatkozza-

nak meg, és nem mástól 

kell várniuk, hogy megte-

remtse a jólétükhöz szük-

séges feltételeket.  

Az előadások nem ha-

gyományos, hanem     

interaktív módon zajla-

nak, mivel a diákok is 

elsősorban a saját maguk 

tapasztalatain, élményein 

keresztül tanulnak.  

Egy-egy felismerés, gya-

korlati tapasztalat olyan 

meghatározó élmény le-

het számukra, ami való-

ban az általunk elmondott 

témák felé irányítják, és 

gondolkodásra, cselek-

vésre késztetik őket.  

Martfű 

Mezőtúr 

Nyíregyháza 


