M É LT Ó S Á G K E R E S Ő
címmel rendeznek konferenciát
a Beke Pál Emlékcím alapítói
2016. április 21-én
a Nemzeti Művelődési Intézet székhelyén
(1011 Budapest, Corvin tér 8.)
Konferenciánk célja példaértékű kulturális, művelődési és ifjúsági szervezetek,
intézmények, kezdeményezések bemutatása.
Olyanoké, amelyek arra adnak választ: miképpen lehet megerősíteni,
megadni, megszerezni vagy épp visszaadni, visszaszerezni a meglévő,
a valaha megvolt vagy az esetleg még meg nem tapasztalt méltóságot.
Azt, amely tartást ad az egyes embereknek, közösségeknek,
településeknek, térségeknek, illetve saját maguknak.
Amelynek birtokában úgy érezhetik: nem csak lakosai,
hanem polgárai településüknek, országuknak, Európának.
A bemutatkozók közös tulajdonsága, hogy mindezt közösségi alapon,
a méltóságukat kereső és megteremtő emberekkel együtt,
nem csupán értük, hanem velük közösen teszik.

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amely elektronikus úton,
a jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével és elküldésével lehetséges.
Jelentkezési határidő: 2016. április 10.
A Konferenciára mindenkit szeretettel várunk!

Program
9.00
10.00
10.10
10.15
10.30
10.50
11.10
11.30

Regisztráció, reggeli kávé
Köszöntő
Polyák Albert, a Nemzeti Művelődési Intézet mb. főigazgatója
Filmelőzetes
„Belül kell felépíteni a házat” — Faluház mozgalom és közösségfejlesztés c. film
Beke Pál szellemiségének, munkásságának felidézése
dr. Koncz Gábor, a Magyar Comenius Társaság alelnöke
Közösségi és társadalmi vállalkozások
Mészáros Zsuzsanna közösségfejlesztő
Hegypásztorok multifunkcionális üzemmódban
Kovács István, az Oszkói Hegypásztor Kör elnöke
MAG-unk erejéből
Monostori Éva, a Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesületének elnöke
A te ötleted, a te hangod, a te közösséged — Közösségi tervezési
kezdeményezések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Csabai Lucia és Molnár Aranka közösségfejlesztők, Dialóg Egyesület

11.50

Szendvicsebéd

13.10

15.15

Fészekrakók — Közösségi tervezés és építkezés fiatalokkal és fiataloknak
Kovács Vanda ifjúságfejlesztő, tréner
Fiatalok a vidékért, vidék a fiatalokért - ifjúsági stratégia készítése a
Balaton-felvidéken
Hoffner Tibor vidékfejlesztő, Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért
Részvétel az élhetőbb közösségekért
Gulyás Barnabás, a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság elnöke
A közösségfejlesztés perspektívái Magyarországon
Dr. Arapovics Mária, Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány elnöke
A Beke Pál Emlékcím átadása
A díjazottak méltatása és az emlékcímek átadása
Szünet

16.30

Filmvetítés, beszélgetés

13.30

13.50
14.10
14.30

A Zajti film keretében készült alkotás díszbemutatója:

Belül kell felépíteni a házat
Faluházmozgalom és közösségfejlesztés
Az 1970-80-as évek Makovecz Imre építész és a szakmamegújításon dolgozó népművelők közös tevékenysége a magyar művelődéstörténet kellően fel nem dolgozott, homályos időszaka. A Nyitott ház mozgalom, a Faluházak építése, a közösségfejlesztés, egyesületek alapítása, a helyi társadalom megmozdítása, a településfejlesztés, a főépítészi
tevékenység hatása máig nem tudatosult.
Mi maradt meg ezekből a tevékenységekből, törekvésekből? Milyen gondolat, eszme irányította ezeket az embereket? Mi változott?
Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy feldolgozhassuk, mi is történt, mi maradt, mi az, "ami
átvihető a túlsó partra..."
Zajti Balázs, Zajti Ferenc és Zajti Gábor filmjének 2016-os elkészítését a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.

A Beke Pál Emlékcím alapítói, a Méltóságkereső Konferencia szervezői:
A Civil Közösségi Házak Magyarországi
Egyesülete franciaországi mintát követve
alakult meg 2005-ben, az akkor valamilyen
kulturális célú közösségi létesítményt működtető civil szervezetek szándékából. Célja
a szabad polgárok önkéntes társulásának
bátorítása a közösségi művelődést szolgáló
terek működtetésére. A szervezet a civilek
által létesített/fenntartott/működtetett közösségi házak (klubok, faluházak, művelődési
otthonok, sportlétesítmények, mozik) üzemeltetőinek tapasztalatcsere- és szakmai
érdekképviseleti fóruma.
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati
Társaság (GYIÖT) 1996-ban jött létre azzal
a céllal, hogy megteremtse a hazai települési
szintű gyermek és/vagy ifjúsági önkormányzatok (GYIÖK) közös fellépésének lehetőségét, illetve a településeken aktív fiatalok számára találkozási lehetőséget biztosítson. A
Társaság kiemelt célja, hogy az általuk elérhető valamennyi módszerrel előteremtse a
már működő, valamint az alakulni kívánó
GYIÖK-ök szakmai- és módszertani segítségét.
A Közösségfejlesztők Egyesülete 1989ben alakult. Tagjai falvakban és városokban
dolgoznak a helyi közösségek bátorításán,
részt vesznek közösségi mozgások, kezdeményezések elindításában, segítik civil közösségek megalakulását. Kifejlesztett civil és
szakmai (középfokú és egyetemi) képzéseket. Országos szakmai folyóiratot és szakmai könyveket jelentet meg.

Az 1986-ban létrehozott, országos hatókörű
Magyar Comenius Társaság Comenius
szellemiségét ápolja. Munkája és konferenciái keretében külön hangsúlyt helyez a jelentős közművelődési személyiségek üzeneteinek közvetítésére.
A Nemzeti Művelődési Intézet a közművelődési ágazat stratégiai fejlesztő és szolgáltató intézménye. Ezen a néven 2013. április
1-jén kezdte meg működését. Jogelődjei között található a Népművelési Intézet, az Országos Közművelődési Központ és a Művelődéskutató Intézet, a Magyar Művelődési
Intézet. A Nemzeti Művelődési Intézet alapfeladata a magyar közművelődés, közösségi
művelődés sikeres és eredményes társadalmi szerepvállalása érdekében végzett fejlesztési, innovációs és szolgáltatási tevékenység.
Az 1992-ben, Phalsbourgban alakult Települési Gyermekönkormányzatokat Segítők
Egyesülete (TGYSE) azon felnőtt segítők
közössége, amelynek tagjai azzal a céllal
tevékenykednek, hogy a holnap polgárai
gyermekkorban tanulják és gyakorolják állampolgári jogaikat és kötelességeiket. Ennek érdekében a TGYSE tagjai segítik a települési gyermek- és ifjúsági önkormányzatok létrejöttét és működtetését, képviselik e
szervezetek érdekeit a politikai, államigazgatási, önkormányzati és civil szférában, szervezik a felnőtt segítők tapasztalatcseréit és
képzéseit, segítik a GYIÖT munkáját, közreműködnek a hazai és nemzetközi kapcsolatteremtésben.

