
ÚJRATERVEZÉS  

„Ha el merem képzelni azt, 

ahova el szeretnék jutni     

- akár fizikai, akár lelki   

értelemben -, az fél siker, 

mert csupán az valósulhat 

meg kívül, amit belül      

már képes voltam        

megteremteni.”  

A program eseményei-

ről a projekt honlapján 

is tájékozódhat: 

www.ujratervezes.hu 

Vagy keressen minket 

facebook oldalunkon: 

www.facebook.com/

ujratervezes01 

Milyen jövő vár a diákokra? 
A legkézenfekvőbb válasz erre, hogy olyan, amilyet maguknak teremtenek. A kér-

dés, és a válasz is ennél azért jóval összetettebb. Amikor azt látjuk, hogy az elő-

adásokon résztvevő diákok nagy része külföldön képzeli el a jövőjét, akkor ezzel 

egy időben az is látnunk kell, hogy ennek egyik fő oka, hogy nem látják a lehető-

ségeiket, az erőforrásaikat, nem gondolkodnak közösségek létrehozásában és 

működtetésében. Abban gondolkodnak, hogy ők egyedül képtelenek bármiféle 

változást előidézni, nem tudnak önellátóvá válni.  

A projektünk abban is segít nekik, hogy megtapasztalhassák a közösségekben 

rejlő lehetőségeket. Hogy megismerjenek azzal a fogalommal, hogy közösségi 

vállalkozás, és elkezdjenek abban gondolkodni, hogy ők maguk is kitűzhetnek 

célokat, dolgozhatnak a megvalósításon, és saját maguk teremthetik meg a meg-

élhetésüket ahelyett, hogy mástól várnák ezt. Nem csodaszereket kínálunk, csak 

egyszerű módszereket, jó gyakorlatokat, mintákat arra, hogy hogyan lehet kézbe 

venni saját sorsunkat. Hogy lehet folyamatokat tervezni, közösségben döntéseket 

hozni, egy jó ügyért kiállni, forrásokat teremteni, együttműködőket, partnereket, 

segítőket találni. És nem utolsó sorban hogy lehet felismerni és fejleszteni a saját 

képességeinket, saját erőnket, motivációnkat, aktivizálni a bennünk lévő mozgató-

rugókat, tehát hogyan lehet sikeressé válni valamiben. 

Az újratervező csoportok tagjai is ezen a gyakorlati tapasztaláson keresztül fejlőd-

hetnek, léphetnek előre a projekt során, és azon túl is.  
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A projektünk  

átfogó céljai 

Környezeti cél 
 Hulladékcsökkentés 
 Energiafelhasználás 

csökkentés 
 Környezetszennyező 

vegyi anyagok fel-
használásának a 
csökkentése 

 Biológiai sokféleség 
megőrzés 

 A talaj termőképessé-
gének a megőrzése 

 
Gazdasági cél 
 Munkahely teremtés 
 Jövedelem teremtés, 

és helyben tartás 
 A szegénység okai-

nak a megszüntetése 
 A régió gazdasági 

önrendelkezésének a 
kialakítása 

 

Társadalmi cél 
 A fiatalok számára 

helyben lehetősége-
ket tartalmazó jövő             
megteremtése 

 Közösségfejlesztés 
 Emberi kapcsolatok 

javítása 
 Tudatosság fejleszté-

se 
 Tanuló társadalom 

kialakítása 

 

Ha egyetértesz céljaink-

kal, csatlakozz hozzánk, 

tervezzük újra együtt 

gazdaságunkat, társadal-

munkat! 

HA VAN CÉL, VEZET  ODA ÚT IS 

Céljaink megvalósításának   
segítője: a delfin stratégia 

Ha célokról, és közösségekről, együttműködésekről beszélünk, akkor nem 

árt szót ejteni egy olyan stratégiáról, amely alkalmazásával elérhetjük azt, 

hogy hatékonyan lépünk előre céljaink felé, de közben figyelve társadal-

munkra, környezetünkre, nem más kárára, hanem a közösség hasznára 

gyarapodva. Erre jó példa a delfin stratégia.  

„A delfinre az jellemző, hogy nem nagy mint a bálna, nem erőszakos mint 

a cápa, de nem is hajlandó tömeg hal lenni. Ő az, aki ésszel él ebben a 

tengerben, a céljai érdekében össze fog a többiekkel és ügyesen, okosan, 

gyorsan, rugalmasan próbálja céljait megvalósítani. Mindig azzal szövet-

kezik, aki leginkább segítség lehet az adott problémában, munkában, de 

tudja, hogy, ha neki segítenek, neki is segítenie kell. Legnagyobb erőfor-

rása a személyes kapcsolatai, tapasztalata, tudása, empátiája és annak 

ismerete, hogy ki miben jó. Tőkéje a bizalom, amit a tettein keresztül ér-

demelt ki.” 

(Részlet az Inspi-Ráció Egyesület Tudástárának                                   

Tervezés a szervezetben című tanulmányából) 

 

 



 

 

Tervezett programok 

Helyi fogyasztási tervet         
bemutató rendezvények 
 

A projekt ideje alatt a fiatalok feladat, hogy az általuk elkészített helyi fo-

gyasztási tervet  egy rendezvény során be is mutassák. A rendezvényt 

szintén a fiatalok találják ki, és valósítják meg, hiszen nem csak a terv 

elkészítése szolgálja a fejlődésüket, tanulásukat, hanem a szervezés, 

lebonyolítás folyamat is. Együttműködőket kell keresniük, a lakosság szá-

mára is vonzó programot felépíteni, és kidolgozni, hogyan tudják az álta-

luk fontosnak tartott információkat, üzeneteket eljuttatni a helyi lakosok-

hoz. 

Tervezett áprilisi rendezvények: 

 
 Április 1. Dombrád 

 Április 8.  Törökszentmiklós 

 Április 12. Kengyel 

 Április 16. Püspökladány 

 Április 16. Hajdúszovát 

 Április 16. Martfű 

 Április 16. Mezőtúr 

 Április 25. Kisvárda 

 Április 26. Nagyrábé 

A rendezvények nyilvánosak, és díjtalanul    
látogathatóak, minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.  

A részletekről érdeklődjön elérhetőségeinken! 


