
 

 

 

 

 

 
 
 

Kampány az állampolgári részvétel fokozásáért, a demokráciáért! 
Az esemény fővédnöke Hankiss Elemér 

 
2009. szeptember 21-27. között 17 országban, köztük hazánkban, ismét több száz civil 
szervezet, helyi, kistérségi és megyei esemény hívja fel a figyelmet az állampolgári részvétel 
és a helyi cselekvés fontosságára.  

Hét véleményformáló közéleti személyiség, Hankiss Elemér, Rutkai Bori, Kristin Faurest, 
Varnus Xavér, Ferge Zsuzsa, Sebő Ferenc és Lányi András is megosztja velünk gondolatait 
az állampolgári részvételről http://arh.kozossegfejlesztes.hu.  

 

Az ÁRH 2005. óta az ország egyik legnagyobb civil eseménysorozatává vált! 
 

� Iskolák tucatjai szerveznek országszerte akciókat, órákat, találkozókat a demokráciáról. 

� Aktív helyi lakosok százai bonyolítanak le akciókat, összejöveteleket településük 
fejlesztéséről. 

� Médiaakciók szerveződnek kistérségekben, városokban. 

� Számos közösségi és civil találkozó valósul meg politikusok, gazdasági és közéleti 
személyiségek bevonásával. 

� Konferenciák, szemináriumok, fórumok, kiállítások, sajtótájékoztatók szerveződnek 
különböző társadalmi, környezeti és civil témák köré. 

(Az ARH-programok részletes listáját ld.: http://arh.kozossegfejlesztes.hu) 

 

Emberek és közösségeik 

Ezen a héten a civilek, a közösségeikben aktív emberek tematizálják országszerte a 
közvéleményt, s a helyi, kistérségi ügyekről, problémákról és megoldási alternatívákról 
lesz szó. Terítékre kerül a részvétel, a demokrácia, az aktív állampolgárság, a beleszólás és a 
helyi cselekvés lehetőségei, bemutatkoznak a hazai jó példák. 

 

 

 



Fókuszban:  

1. Az ifjúság ügye: megszólítjuk a rendszerváltás szülötteit, a most 20 éves fiatalokat. 
Aktívan támogatjuk az ifjúsági törvényhez kapcsolódó kampányt és aláírásgyűjtést. 
Számba vesszük a fiatalok képviseleti és részvételi lehetőségeit. 
 
2. Esélyegyenlőség: partnerünk az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat, mely az ország minden 
megyéjében, s külön a fővárosban is rendelkezik egy Esélyek Házával. A hálózat a hátrányos 
helyzetű csoportok társadalmi integrációjának elősegítését, az esélyegyenlőségi témákkal 
kapcsolatos társadalmi szemléletformálást, informálást, valamint a partnerszervezetek közötti 
koordinálást tartja fő feladatának. (pl. www.bpeselyhaz.hu) 
 
3. Kapcsolódás az Európai Helyi Demokrácia Héthez. Az önkormányzatok nagyobb fokú 
bevonása érdekében keressük a néhány hét múlva megvalósuló EHDH-val közös pontokat.  
 

ÁRH éves eredmények címszavakban 

- Minden évben 160-200 rendezvény és kérdőíves akció valósult meg az ország egész 
területén 

- Évente 4-7000 ember töltötte ki az ÁRH közbizalomra és állampolgári aktivitásra vonatkozó 
kérdőívét 

- A helyi és országos média évi 60-100 alkalommal tudósított az ÁRH-ról (tévé- és 
rádióműsorok, újságcikkek, Internetes magazinok) 

Események, felmérés eredmények, médiavisszhang: http://arh.kozossegfejlesztes.hu, képek: 
www.arh.blogol.hu  

 

Hálózat a hálózatban! 

Az ÁRH 17 országban párhuzamosan szerveződik, nemzetközi és hazai társadalomfejlesztő 
hálózatok révén. 

Nemzetközi főszervező és koordinátor: Central and Eastern European Citizens Network 
(www.ceecn.net) 

Hazai főszervezők: 

Közösségfejlesztők Egyesülete (www.kozossegfejlesztes.hu) 

Civil Kollégium Alapítvány (www.civilkollegium.hu)  

Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület (www.polgarz.hu/)   

Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat (www.kka.hu)  

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (www.mmikl.hu)  
 

További információ:  

Az ÁRH hivatalos honlapja: www.arh.kozossegfejlesztes.hu  

ÁRH képek, hírek: www.arh.blogol.hu 

Nyitott tervező felület: www.cpw-arh.wikispaces.com 

Varga Máté, az ÁRH nemzetközi és hazai koordinátora: 

H-1011 Budapest, Corvin tér 8. 

Tel: (36 1) 201 57 28; Mob: 06 30 210 1318  

Fax: (36 1) 225 60 13 

matev@kkapcsolat.hu 

www.civilkollegium.hu 

www.kka.hu 

(Továbbá Péterfi Ferenc, Közösségfejlesztők Egyesülete: 06 30 924 5535) 



 
TÉGY EGY RÉSZT AZ EGÉSZHEZ! 


