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TANULJ A JOGAIDRÓL ÉS 
SZERVEZŐDJ  

A Közélet Iskolája ingyenes 
képzéseket visz vidékre. 

Jelentkezz! 

A Közélet Iskolája állampolgári oktatási programjával 2014 óta támogatja, hogy minél többen ismerjék a jogaikat, 
tegyenek a demokrácia építéséért, és Magyarországon hatékony és fenntartható civil szervezetek épüljenek. 
Programjainkon évente közel 800-an vesznek részt az ország különböző pontjairól. 

A Közélet Iskolájában abban hiszünk, hogy a demokrácia nem főnév, hanem ige, ami csak akkor van, ha csináljuk. 
Együtt tudunk egy demokratikus és szolidáris országot építeni, ha megtartó közösségeket szervezünk, ahol az 
emberek kiállnak az érdekeikért és részt vesznek a közéletben. Fontos, hogy országos szinten együttműködjenek 
és ismerjék egymást azok, akik ezekért a célokért dolgoznak, akár új csoportként, akár évtizedes tapasztalattal a 
hátuk mögött. 

A Közélet Iskolája Országszerte programjában olyan vidéki partnerszervezeteket keresünk, akikhez 
ingyen elvisszük az általuk választott képzésünket szervezetépítés, társadalmi egyenlőtlenségek, 
érdekvédelem témákban. 

Ezzel a helyben elérhető tanulási lehetőséggel és tapasztalatcserével támogatjuk a résztvevő szervezeteket, hogy 
valódi változást tudjanak elérni és erős közösségeket építeni. 

Kinek szól? Fővároson kívül működő bejegyzett szervezetek vagy nem bejegyzett alulról szerveződő csoportok 
jelentkezését várjuk, akik az igazságosabb társadalomért és erős helyi közösségekért tesznek. Jelentkezhetnek 
olyan szervezetek, akik saját tagságukkal vennének részt a képzésen, és olyanok is, akik több szervezettel össze-
fogva töltenék be a képzési létszámot. 

Mit biztosít a Közélet Iskolája? Ingyen biztosítjuk az 1 vagy 2 napos interaktív gyakorlati képzés kidolgozását és 
megtartását. A képzéseket előre megbeszélt időpontban tartjuk meg 2022 júniustól novemberig. Mi finanszíroz-
zuk a helyszínt és a résztvevpk étkezését. A toborzás megtervezésében is segítséget nyújtunk és biztosítjuk hozzá 
az anyagokat (pl. képzésleírás, kép). 

Mit várunk a résztvevő szervezettől? A programba bekerülő szervezetekre a helyszíni szervezésben és minimum 
12 résztvevő toborzásában számítunk. Azt kérjük a csoporttól, hogy ossza meg a közösségi média felületen, hogy 
együtt dolgoztunk. 

JELENTKEZEM
https://forms.gle/kHBnkdPa9QvS8Ec56 



Jelentkezés 

Kapcsolatfelvétel

Online megbeszélés 

Képzés meghirdetése és toborzás 
(képzés előtti egy hónapban) 

Képzés szervezése 
(helyszín, étkezés, stb.) 

1-2 napos képzés megtartása a 
résztvevő szervezetnél (június 
és november között)

Lezárás (beszámoló, 
adminisztráció) 
(a képzés utáni héten)
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A PROGRAM MENETE

Kérdéseddel írj a kozeletiskolaja@gmail.com email címre vagy keress 
minket telefonon 06209571610 (Fernengel Ágnes, igazgató).
www.kozeletiskolaja.hu?



MILYEN KÉPZÉST KÉRHETSZ TŐLÜNK?

A társadalmi változásért közösségben lehet tenni: egy olyan csoportban, ahol 
tiszták a szerepek és felelősségek, demokratikus döntések születnek és a tagok 
egyetértenek a hosszú távú célokban. Ezen a képzésünkön megtanulhatod, hogyan 
szervezz te is ilyen csoportot!

CSOPORT-
SZERVEZÉS

Tapasztaltad már te is, hogy a csoportodban vagy szervezetedben sokat beszéltek, 
de nehezen juttok dűlőre? Végtelennek tűnnek a találkozók? Mindig csak néhány 
ember dominál, a többiek pedig csendben figyelnek? Ezen a képzésen a résztvevők 
megismerkedhetnek a beszélgetések és találkozók hatékony és demokratikus 
moderálásához szükséges alapokkal annak érdekében, hogy a csoportjuk még 
hatékonyabban tudjon működni.

MODERÁTOR-
KÉPZÉS

A rendszeres stratégiai tervezés abban segít, hogy célirányosan működjön egy 
szervezet, valódi társadalmi hatást érjen el, ledobja az kiüresedett, már terhes 
szokásokat, fejlődjön és sikereket érjen el a csoport. Mindez segít abban is, hogy a 
tagok motiváltak maradjanak.

STRATÉGIAI 
TERVEZÉS

ÁLLAMPOLGÁRI 
JOGOK

Mennyire ismered a jogaidat és mennyire tudsz élni velük a gyakorlatban? Ezen a 
képzésen azokkal a jogokkal ismerkedünk meg, amelyek segítségével érvényt szer-
ezhetsz érdekeidnek és formálhatod közösséged életét.

Szeretnéd, hogy méltó körülmények között dolgozhass? Zöldebb településen akarsz 
élni? Beleszólnál a helyi ügyekbe, de a döntéshozókat nem érdekli a véleményed? 
Ezen a gyakorlati képzésen a résztvevők megismerkedhetnek a közösségi 
érdekvédelem és nyomásgyakorlás módszereivel és eszközeivel, és az érdekvédelmi 
kampányok szervezésének alapjaival.

ÉRDEKVÉDELEM

Ezen a képzésen a résztvevők megismerkedhetnek a részvételi akciókutatás elméleti 
és gyakorlati alapjaival. Valós példákat mutatunk arra, hogy ez a módszer hogyan 
használható társadalmi problémák megoldására, és miként járulhat hozzá ahhoz, 
hogy a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok tagjai képesek legyenek kiállni 
magukért.

RÉSZVÉTELI 
AKCIÓKUTATÁS

TOBORZÁS ÉS 
SZÖVETSÉGÉPÍTÉS

A társadalmi célokért dolgozó szervezetek számára a legnagyobb értéket a tagok és 
önkéntesek jelentik. A tenni akaró csapat megszervezése, aktivisták és támogatók 
bevonása mind a szervezet eredményes munkájának az alapja. Ezen a gyakorlati 
képzésen megtanulhatod, hogyan építs olyan szervezetet, ami egyben egy biztos és 
sokszínű közösség is.



MILYEN KÉPZÉST KÉRHETSZ TŐLÜNK?

Neked szól ez a képzés, ha mindig is érdekeltek az egyenlőtlenségek, de korábban 
nem volt lehetőséged tanulni a társadalmi folyamatok működéséről. Úgy gondol-
juk, hogy ha igazságosabb társadalmat akarunk építeni, akkor először meg kell 
ismernünk a jelenlegi problémákat, és közösen gondolkodni a megoldásokon.

A nemi egyenlőtlenségek mindenütt megjelennek és mindenkire hatással vannak. 
Korlátozzák a pozíciónkat, a viselkedésünket, önkifejezésünket és az álmainkat is. 
Ahhoz, hogy meg tudjuk változtatni ezt a mélyen rögzült munkamegosztást és 
szokásrendszert, először alaposan meg kell értenünk a hozzá kapcsolódó társadalmi 
folyamatok működését.

NEMI 
EGYENLŐTLENSÉGEK

Ezen a képzésen a résztvevők megismerkedhetnek az érdekvédelmi kampányok és 
akciók szervezésének módszereivel és eszközeivel. Megtudhatod, milyen esetben 
érdemes sajtótájékoztatót szervezned, mire jó egy flashmob vagy hogyan állj neki 
egy tüntetés előkészítésének. 

AKCIÓ- ÉS 
KAMPÁNYSZERVEZÉS

TÁRSADALMI 
EGYENLŐTLENSÉGEK

JELENTKEZEM
https://forms.gle/kHBnkdPa9QvS8Ec56 


