
ÚJRATERVEZÉS  

„Nyilván te is úgy gondolod, ha a 

társadalomra gondolsz, amelyben 

élsz, hogy méltatlan körülmények 

közé keveredtél. Ez azonban az 

igazságnak csak a fele. A másik 

az, hogy te is éppúgy alakítod a 

világot és a közösséget, amelybe 

születtél, mint az téged. Ezer   

módon vagy nemcsak áldozata,  

de tettese is a világnak. „ 

A program eseményei-

ről a projekt honlapján 

is tájékozódhat: 

www.ujratervezes.hu 

Vagy keressen minket 

facebook oldalunkon: 

www.facebook.com/

ujratervezes01 

A Családi Gazdaságokkal foglalkozó szervezetek 
követelései a Családi Gazdaságok Nemzetközi 
Évére - 2014 tekintettel  

„Bármennyire is, ezért, hogy ezt elérhessük a családi gazdaságoknak kivéte-
les közösségi támogatásra van szükségük, amely jelenleg számos országban 
nem így van. Olyan támogatásra van szükség, amely biztosítja a földhöz, a 
vízhez és más természeti erőforrásokhoz való jutás és a használatának jogát, 
a legközelebbi piacokra való bejutást, a hitelhez, a beruházásokhoz és a me-
zőgazdasági bővüléshez való hozzáférést, valamint a vidék asszonyai és fia-
taljai speciális igényeinek méltányos kezelését. 

Amikor azzal szembesülünk, hogy maréknyi multinacionális cég agresszívan 
megkísérli a világ élelmiszer termelésének meghatározását és ellenőrzését, 
akkor most nem kevesebb a kérdés, mint hogy az embereknek legyen joga 
arra, hogy a saját élelmük egy jelentős részét maguk termelhessék meg az 
élelmiszerbiztonság garantálása mellett, amelynek eredményeképpen a lét-
fontosságú élelmiszer függetlenség elérhetővé válik. 

A fentiekben való meggyőződésünkben, mi a férfiak és asszonyok kistermelői 

civil szervezetei, a Családi Gazdaságok Nemzetközi Éve - 2014 igaz motorjai, 

a civil szerveződések élére állunk nemzeti, regionális és nemzetközi szinten 

azért, hogy ez az esemény nagyszerű lehetőséget biztosítson az egyéni és 

közösségi családi gazdasági jogok megerősítésében.” 

A cikk teljes terjedelmében elolvasható honlapunkon: www.ujratervezes.hu 
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A projektbe    
bevont    25         
település: 

 Balmazújváros  

 Berettyóújfalu  

 Debrecen  

 Dombrád   

 Hajdúböszörmény  

 Hajdúnánás   

 Hajdúszoboszló  

 Hajdúszovát  

 Jásztelek   

 Karcag  

 Kengyel   

 Kisvárda   

 Martfű  

 Mezőtúr   

 Nagyrábé 

 Nyíregyháza  

 Panyola   

 Pap  

 Püspökladány   

 Szolnok 

 Tépe  

 Tiszavasvári  

 Törökszentmiklós   

 Újfehértó   

 Záhony  

 

A program az Észak-Alföldi Régióban zajlik 

Hogyan támogathatja, segítheti munkánkat, 
aki egyetért céljainkkal? 
Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának az elindított kezdeményezéshez, 
akár a tevékenységeinkbe önkéntesként bekapcsolódva, akár lehetőségeikhez 
mérten egyéb támogatás formájában. 

Miért fontos az Önök támogatása? 

Mert ez egy most születő kezdeményezés, és minden újszülöttet addig segíteni 
kell, amíg elég erős nem lesz arra, hogy a saját lábán megállja a helyét, majd 
önmaga is támogatóvá fog válni. 

Mire használjuk fel a támogatást? 

 Fiatalok képzésére. Megtanítjuk őket arra, hogy a jelenségek mögött 
hogyan kell észrevenni a lényeget. 

 Vezetőképzésre. Az új szerkezet új vezetési stílust igényel. Olyan veze-
tői stílust, ahol a közösség vezetője a közösség tanulási és döntéshozatali 
folyamatainak a segítője, irányítója, és persze aktív résztvevője. Ezt a veze-
tési módszert meg kell tanulni. Ezét képzéseket szervezünk, meg kiadványo-
kat adunk ki, és támogatunk személyes tanácsadással minden olyan vezetőt, 
aki hajlandó ezen az úton járni. 

 Fiatalok mentorálására. Itt már nem tanítunk, hanem közösen tanulunk 
velük. Azaz a gyakorlatban zajló események, tervek, programok megvalósí-
tása során felmerülő kérdések megválaszolásában segítjük azokat, akik 
tesznek saját magukért, és társaikért 

 A kommunikációra. Mi emberek társas lények vagyunk. lételemünk, 
hogy kölcsönös kommunikációt folytassunk. Ennek a csatornáit, módszereit 
pedig fejleszteni kell. 

Mire van szükségünk? 

 Tenni akaró emberekre. Akik a saját életüket a kezükbe akarják venni, 
akik felismerték, hogy a közösségeink működését kell megerősíteni. Akik be 
akarnak kapcsolódni valamilyen helyi kezdeményezésbe. Önkéntesként, 
segítőként, vagy termelőként.  

 Pedagógusokra. Akik vállalják, hogy az általunk biztosított előadás-
anyagok, egyéb írások, jegyzetek, és akár személyes beszélgetések alapján 
saját iskolájukban előadásokat tartanak, vagy egyszerűen csak beszélgetnek 
a diákokkal erről a témáról. Az iskolai oktatás kiemelkedő fontosságú a pro-
jekt témája szempontjából, szeretnénk minél több fiatalhoz eljuttatni üzenete-
inket, és minél több tanárral együttműködni a fiatalok szemléletformálása, 
aktivizálása érdekében.  

 



 

 

A folytatás... 

Végre elérkezett az ideje a Helyi terveket bemutató rendezvé-

nyeknek. A fiatalok lelkesen készülődnek, szervezik a ren-

dezvényt, az utolsó simításokat végzik a helyi terveken, és 

azoknak az üzeneteknek a megfogalmazásán, amelyet min-

denképpen szeretnének átadni a rendezvényen részt vevő 

helyi lakosoknak.  

Kérünk mindenkit, aki olvassa a Hírlevelünket, látogatja hon-

lapunkat, facebook oldalunkat, illetve a helyi fiataloktól értesül 

a településen megszervezésre kerülő rendezvényről, hogy 

tisztelje meg a csoportot a részvételével. Kérjük, hogy értesít-

se ismerőseit, rokonait a rendezvényről, hiszen a fiatalok nem 

öncélúan, hanem a település gazdaságának javításáért dol-

goznak, ami akkor válik igazán sikeres munkává, és gyümöl-

csöző folyamattá, ha ebben a városok, települések lakói is 

partnerek. 

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

A következő hírlevéltől kezdődően a Helyi ter-
vekből emelünk ki részleteket, valamint min-
dig beszámolunk az épp aktuális rendezvé-
nyekről. 

Bízunk benne, hogy Önben is partnerre talá-
lunk a helyi gazdaság átalakításában, fejlesz-
tésében. Ha ötlete, javaslata van, vegye fel 
velünk a kapcsolatot, nyitottak vagyunk az 
együttműködésre. 

 


