
    
 

 

Időpont és helyszín: 

2016. január 18., hétfő, 18.00 

Nyitott Műhely (1123 Budapest, Ráth György u. 4., a Déli pu. mellett) 

MEGHIVÓ 

Közszociológiai Műhelybeszélgetés 

a menekültekkel való szolidaritás tanulságairól 

c. rendezvényre 

18.00 – 18.10: Érkezés, ráhangolódás 

18.10 – 19.10: Vitaindító kerekasztal beszélgetés 

  László Luca és Kalmár Szilárd (Segítsünk Együtt a Menekülteknek, FB csoport), 

  Kékesi Márk (MIGSZOL, Szeged), 

  Szőke Péter (Szent Egyed Közösség), 

  Bánki Lajos (Golgota Gyülekezet) és 

  Kováts András (Menedék, MTA TK KI) részvételével. 

19.15 – 19.45: A szociális szakma és önkéntesek hozzászólásai 

19.45 – 20.30: Panelbeszélgetés a közönség bevonásával 

Moderátor: Feischmidt Margit (MTA TK Kisebbségkutató Intézet) 

A beszélgetés a menekültekkel kapcsolatos 2015-ös rendkívüli helyzetben tapasztalt társadalmi szolidaritás és 

civil aktivitás átgondolásához, elemzéséhez és e tudás továbbadásához kíván hozzájárulni. A vitaindítóban 

olyan emberek osztják meg tapasztalataikat, akik a segítségre irányuló spontán, egyéni indíttatásokat a 

menekültek számára hasznos cselekvéssé tudták alakítani, a szükséges kommunikációs csatornák és logisztika 

megteremtésével önkéntes magyar állampolgárok ezreit mozgósították. A beszélgetés apropója az, hogy a 

társadalmi szolidaritásnak és a másokért végzett önkéntes munkának ezt az erejét meg szeretnénk őrizni, 

méghozzá úgy, hogy az más csoportok számára is hasznosuljon. Akikhez szólni akarunk, azok a szervezetek és 

önkéntesek, akik tudják, hogy milyen igényeik vannak az általuk támogatott marginalizált embereknek és 

csoportoknak (hajléktalanoknak, fogyatékkal élőknek, tartós munkanélküliségben, adósságban, 

mélyszegénységben élőknek, az etnikai előítéletek és diszkrimináció áldozatainak); de nem mindig tudják, hogy 

a támogatást miként szervezzék meg és tegyék vonzóvá. Továbbá azokhoz, akiknek ösztönzésük és módjuk 

volna támogatni, önkéntes munkát végezni, szolidaritásnak lenni, csak nem tudják, hogyan tegyék ezt, vagy a 

célcsoportot, vagy a módszert nem találják. A beszélgetéshez rövidesen további segédanyagok találhatók a 

Katalizátor Hálózat honlapján:http://www.katalizatorhalozat.hu/blog). 

A Katalizátor Hálózat célja, hogy elősegítse a hátrányos helyzetű emberek érdekében munkálkodó civil, egyházi, 

piaci és állami szereplők, illetve programok közötti szinergiát, a párhuzamos tevékenységek hálózatba 

rendeződését. A Közszociológiai Műhely a Katalizátor Hálózat, az MTA TK Kisebbségkutató Intézete és a Badur 

Alapítvány együttműködése révén létrejövő rendezvény-sorozat, melynek eseményei 2015 októberétől 2016 

májusáig minden hónap harmadik hétfőjén kerülnek megrendezésre a Nyitott Műhelyben. 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT VÁRUNK! 

Kapcsolat: katalizatornetwork@gmail.com 

http://katalizatorhalozat.hu/
mailto:katalizatornetwork@gmail.com

