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Emlékeztető 
 
Résztvevők: Bacsó Anna, Bakonyi Magdolna, Benda József, Benda László, Budaházy Edda, Lázár-Fülep 
Timea, Sinkó Dániel, Várfalvi Marianna 
 
 
2017 eredményeiről és nehézségei, 2018 tervei 
 
1. Közösségfejlesztés (Dániel): Lendületes újraindítás szeptemberben, az interjúzás előkészítése. 5-

6 aktív tag. Saját projektpénzből is támogatja a közös célokat Dániel. Javaslat: a családtámogató 
közösségekre érdemes fókuszálni. Ha elkészül egy tanulmány március közepéig, bekerülhet a 
könyvbe. 

2. Életkezdet (Marianna): A tanulmány első verziója hamarosan elkészül, a szakirodalmazás van 
hátra. Február közepére elkészül. A csoport nem működött, de van 4-5 új jelentkező. Edda vállalja 
a szervező munkát. 

3. CSÉN (Marianna-Krisztina): A tanulmány elkészült. Szerkesztés alatt van (Jóska), február elején 
elkészül. Nehézség: sokan értenek 1-1 programhoz, de szinte senki nem ért a rendszer 
felépítéséhez. Ez a legnagyobb kihívás. Csatlakozni lehet az EMMI által szervezett programhoz, 
hamarosan indulnak a képzések, amiben többen részt vesznek. 

4. Lakás (Csomós Jóska) A tanulmány készen van, számos részjavaslat megvalósult a kormányzati 
munkában. „Vak repülésben” vagyunk. Hiányoljuk a szakértői egyeztetéseket. A csoport az első 
félévben volt aktív, amíg elkészült a mű. 

5. Kommunikáció-média (Timi): kialakult egy kapcsolat a KDNP kommunikációs csapatával, lassan 
beindul az együttműködés. Szerveződik a csoport, hogy megtámogassuk a sajtó megjelenéseket. 
A csoporttagoknak be kell jelentkezni a FB-ra, és profilt indítani.  

6. Etika (Anna) A kiscsoportok és Műhely működésének szabályait meg fogalmaztuk, és elkezdtük 
egyeztetni. 

7. HISZÜK (Jóska) Számos elem beépült a kormányzati munkába, de nem ment még át. Kézbe 
kapták a felső vezetők. Jók a visszajelzések Deményt kivéve. Magdi komoly erőfeszítéseket tett a 
tárgyalások megszervezésére. Az intézet vezetését nem tudtuk megszerezni. 

8. Operatív Bizottság (Jóska) tagok: Marianna, Krisztina, Attila, Zsolt, Guszti bácsi. 2-3 heti ülések, a 
lényeges döntések egyeztetése a cél, tehermegosztás.  
 

 
Fő célok, irányok, amelyhez lehet csatlakozni a csoportoknak 
 
Az első félévben a fő cél a HISZÜK bevezettetése, társadalmasítása.  
 
Szerződés kötünk várhatólag az EMMI-vel, a támogatást 3 irányban használjuk fel: 

1. Az (elkészült és készülő)tanulmányírás támogatása 
2. Arculat és marketing kialakítás a társadalmasításra 
3. A kapott bevételek megsokszorozása 

 
Eszközök:  
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- Honlap készítés, angolra fordítás, reklám anyagok készítése (Sparkol, szórólap, video)  
- könyvkiadás, publikációk 
- konferencia, 
- támogatók szerzése (Adó 1%, Adjukössze.hu, vállalatok, önkormányzatok),  
- aláírásgyűjtés (híres emberek és) tömeg (Citizen Go, Rádió, Tévé) 
- Lobbizás (NOE, Egyház, Parlamenti Képviselők stb) 
- Egyesület Létrehozása 

 
Adománykérő levél: akinek módjában áll, támogathatja a célok megvalósítását.   
 
 
Feladatok 
 
Azt kérném tisztelettel minden csoportvezetőtől, hogy február 2-re készüljön föl egy ppt 
beszámolóra, amelynek célja az elmúlt év értékelése és 2018 feladatainak megtervezése.  
 
A plenáris találkozón ezeket először feldogozza a kiscsoport, majd bemutatja a többieknek, hogy 
tanulhassunk egymástól, és megegyezésre juthassunk. 
Akadályoztatás esetén kérem, hogy helyettest jelöljetek ki, aki a csoportot képviselni tudja. 
 
 
Január 20. 
 
Benda Jóska 
 


