KONFERENCIA MEGHÍVÓ

Június 5.

9:00 - 10:00 Regisztráció
10:00 - 10:10

Köszöntő
Beke Márton, a nap házigazdája, a Közös Pontok Közösség- és Településfejlesztő Nkft. ügyvezetője

10:10 - 10:20

„A nagy beszélgetés” folyamatának ismertetése
Ruzsa Ágota, a nap facilitátora, a SoL Intézet szakmai vezetője

10:20 - 11:30

Együtt gondolkodás #1.
Felkért hozzászóló:
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika, Pázmánd Község polgármestere

11:30 - 11:50

Kávészünet

11:50 – 13:00 Együtt gondolkodás #2.
Felkért hozzászólók:
Albert Fruzsina, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológia
Intézetének tudományos főmunkatársa és
Eredics Gábor, a Vujicsics Együttes vezetője, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja
13:00 – 14:00 Ebéd

14:00 – 15:30 Együtt gondolkodás #3.
Felkért hozzászóló:
Tóth Pál, az Istituto Universitario Sophia (Olaszország) egyetemi oktatója
15:30 – 16:00 A Beke Pál Emlékcímek átadása
A „Méltóságkereső üzenetei”
Dr. Koncz Gábor, a Magyar Comenius Társaság alelnöke
A címeket átadja: Menyhárt Ildikó
16:00 – 17:00 Kötetlen beszélgetés, terefere egy pohár jó bor mellett
Konferenciánkon kilépünk a megszokott formai keretekből: előadások, workshopok helyett egy „nagy együtt
gondolkodásra” várjuk a közösségi művelődési és ifjúsági, továbbá a rokonterületek szakembereit. Témánk a
társadalmi párbeszéd:
- Hogyan beszéljük meg közös ügyeinket?
- Melyek azok a kérdések, amelyeket érdemes, szükséges lehet, lenne helyben, a települések, településrészek
szintjén vagy Európai léptékben közösen megbeszélnünk?
- Hol vannak, lehetnek e párbeszédek terei? Mit lehet, érdemes online és mit személyesen megbeszélnünk?
- Miképpen biztosítható, hogy e megbeszélésekben minden érintettnek legyen lehetősége részt venni? De mi
van akkor, ha az érintettek passzívak vagy nem hajlandók szóba állni egymással?
- Mi szükséges ahhoz, hogy érdemi párbeszédet folytassunk? És ahhoz, hogy egyetértésre jussunk? Vagy nem
kell feltétlen egyetérteni?

- Mi a szerepe, felelőssége mindezekben a közösségi művelődési és az ifjúsági szakembereknek?
- És mi a szerepünk - fiatal vagy idősebb - állampolgárként?
A fenti kérdésekre számos kisebb csoportban, egyidőben és egy térben beszélgetve, eredményeinket
rendszeresen meg-megosztva egymással keressük a lehetséges válaszokat. Tesszük ezt azért, mert úgy véljük:
a társadalmi párbeszéd kérdéskörét csak egymással párbeszédben hiteles áttekintenünk. Előadóinkat is arra
kértük: előre megírt előadás helyett együtt gondolkodásunk eredményeire reagáljanak, azokkal
összefüggésben mondják el tapasztalataikat, meglátásaikat, javaslataikat.
Azt reméljük, hogy – e módszernek is köszönhetően – minden résztvevőnk úgy tér majd haza, hogy legalább
eggyel több okát, lehetőségét, módszerét látja szűkebb vagy tágabb környezetében a társadalmi párbeszéd
fejlesztésének.
A hagyományokhoz híven a konferencia keretében kerülnek átadásra a Beke Pál Emlékcímek. A Beke Pál
Emlékcímről itt található bővebb információ: https://bekepalemlekcim.weebly.com
A részvétel térítésmentes, kérjük azonban, hogy részvételi szándékát 2019. május 24-ig előzetesen jelezze
számunka itt: https://forms.gle/aDf1p9X2khEzgWgr6.
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A Beke Pál Emlékcím alapítói és a konferencia szervezői a Civil Közösségi Házak Magyarországi
Egyesülete, a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság, a Közösségfejlesztők Egyesülete, a
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