Szervezési koncepció
Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek
XXVI. Országos Találkozója
Őriszentpéter, 2016. április 29. – május 1.

Kedves Zöld Mozgalom!
Alább a 2016-os Országos Találkozó koncepcióját olvashatjátok. A koncepció célja, hogy bemutatva a
szervezés adottságait és a Koordinációs Tanács által elfogadott elveket, arra ösztönözzük a mozgalom
szervezeteit, már korai szakaszban csatlakozzanak ötletekkel, programjavaslatokkal az országos találkozó
szervezésének folyamatához. A koncepciót a javaslatok, visszajelzések alapján töltjük fel szakmai
programokkal és az együttműködésünk szabályai szerint véglegesítjük.
A koncepcióval kapcsolatos kérdéseket, ötleteket és legfőképp a programjavaslatokat első körben 2015.
november 15-ig várjuk a horvath.kinga@tff.hu email címre.
Üdvözlettel
a szervezők

OT szervezők
A tokaji OT döntése alapján az 2016-os Országos Találkozó
főszervezője:
Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért egyesület.
Társszervezők:
Magyar Természetvédők Szövetsége,
Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség,
Reflex Környezetvédő Egyesület
Eddigi együttműködő partnerek:
Őriszentpéter Város Önkormányzata,
Őrségi Nemzeti Park
További partnerek bevonásáról a KT dönt a javaslatok
alapján.

A szervezők elérhetősége:
TFF – Horváth Kinga, horvath.kinga@tff.hu, 70-326-5830
MTVSZ – Farkas István, ifarkas@mtvsz.hu, 70-340-8801
MÉSZ, REFLEX – Lajtmann Csaba, lajtmann@gmail.com, 30-232-6658

Technikai kérdések
Időzítés
Az Országos Találkozó 2016. április 29-én, pénteken kezdődik és május 1-én, vasárnap ér véget. Ez a hétvége
nem hosszú hétvége.
Programok helyszínei
A 2016-os Országos Találkozó helyszíne Őriszentpéter. A csaknem 1200 lakosú város az Őrség központja. A
szeres település gyönyörű természeti környezetben fekszik. Egyik különlegessége, hogy az eddigi legkisebb és
legnyugatibb OT helyszín lesz.
A találkozó programjai a település művelődési háza környékére összpontosulnak, itt található az iskola, a
helyi piac, a sportpálya, a református templom és az ifjúsági szállás is. Szekciók, konferenciák, kulturális
kísérő programok helye lesz a kissé távolabb lévő nemzeti parki központ és a teleház épülete.
Szállások
Az eddigiektől jelentősen eltérő körülmény, hogy a településen nem található iskolai kollégium, amely olcsón
és mérsékelt, de biztos színvonalon, egy helyen adna lehetőséget a résztvevők elszállásolására. A résztvevők
többsége most kisebb panziókban, családi vendégházakban fog megszállni, amely kicsit költségesebb, de
komfortosabb, mint a megszokott kollégiumi elhelyezés. De lehetőséget biztosítunk egészen olcsó, alacsony
komfortú szállások (tornaterem, sátor) elfoglalására is. A terveink szerint a szállások többsége max. 20 perc
sétára helyezkedik el az OT központi helyszínétől.
Étkezés
A résztvevők étkeztetését két étterem biztosítja, amelyek a település központjában helyezkednek el, a
művelődési háztól 5 percre. Mind a húsos, mind a húsmentes menüket helyi ízekből, változatosan
igyekszünk kialakítani.

Közlekedés, megközelíthetőség
A vonattal érkezőknek a Bp. Déliből 10.30-kor induló
vonatot ajánljuk. Erről Zalaegerszegen kell átszállni (14.15),
érkezés Őriszentpéterre 15.30-kor. A zalaegerszegi vonathoz
Győrből (10.40-es indulás) és Pécsről (10.15-es indulás) is
van csatlakozás. Később indulóknak Bp. Déliből 13.35-kor
egy Őriszentpéterre 17.23-kor érkező közvetlen IC is
rendelkezésre áll.
Az autóval érkező résztvevőknek terveink szerint telekocsi
szervezésben segítséget fogunk nyújtani, hogy a költségeket
és a környezeti károkat minimalizáljuk.
A városon belül gyalog vagy kerékpárral javasoljuk a
közlekedést (lesz lehetőség biciklikölcsönzésre). Az
autóparkolás a szállásoknál és a fő helyszínnél is megoldott.
Fiatalok, helyi szereplők bevonása
A tokaji OT vívmányát, a fiatalok részvételének elősegítését megvalósítandó feladatnak tartjuk mi is.
Találkozónkon törekszünk a generációk közötti integrációra. Ugyancsak hangsúlyt helyezünk a helyi lakosok,
civil egyesületek bevonására a programok szervezésébe és megvalósításába.

Program struktúra
Pénteki programok
Előprogramok
Szeretnénk újraéleszteni az előprogramok rendszerét.
Péntek reggeltől kora délutánig lehetőséget adunk a tágabb
térségben (Zala, Vas megye) dolgozó állami és civil szervezeteknek, önkormányzatoknak, hogy bemutassák a szakmai
programjaikat, tevékenységeiket. A hosszabb idő alkalmat arra,
hogy az elmélet mellett a terepen, a természetben is eltöltsenek
időt az érdeklődők. Az előprogramokra érkezőknek szállást
biztosítunk csütörtök estére.
Várjuk a térségben dolgozó szervezeteknek a jelentkezését,
akik szívesen mutatnák be programjaikat előprogram
keretében.
Szakmai plenáris és szekció programok
A 16.30-ra tervezett megnyitó után a művelődési házban a mozgalom által meghatározott témákban
plenáris ülésre kerülhet sor. A vacsora után a művelődési ház, illetve a szomszédos kisiskola és a
rendezvénysátrak szakmai szekcióknak, szimpóziumoknak adnak helyet.
Várjuk a javaslatokat szakmai plenáris témákra és a péntek esti szakmai szimpóziumokra egyaránt.
Közösségi és kulturális programok
Az este folyamán a szakmai ülésekkel párhuzamosan kezdődhetnek el a különféle kulturális és közösségi
rendezvények.
Várjuk a közösségi, kulturális rendezvényekkel kapcsolatos javaslatokat.

Szombati programok
Zöld Majális
Szombat délelőtt 9-13 óra között a művelődés ház melletti
termelői piacon Zöld Majálist szervezünk. A termelők mellett a
zöld szervezetek is bemutatkozhatnak szemléletformáló,
információs programjaikkal egymásnak és a helyi lakosságnak.
Mivel a kiállító tér elég szűkös a művelődési házban, arra
ösztönözzük a szervezeteket, hogy a Majálison jelenjenek meg
posztereikkel, interaktív játékaikkal.
Várjuk a szervezetek jelentkezését, akik szemléletformáló,
információs sátrat, programokat szerveznének a majális
idejére.
Szakmai konferenciák
Szombat délelőttre 3-4 párhuzamos szakmai konferenciát szeretnénk rendezni együttműködve a zöld
mozgalom szervezeteivel. Olyan 3-4 órás konferenciákban gondolkodunk, amelyek témája aktuális és
várhatóan a helyben élők érdeklődésére is számot tarthat. A konferenciáknak a művelődési házban, a
teleházban, az iskolában adunk helyet.
Várjuk a szervezetek jelentkezését, akik szakmai konferenciákat szeretnének szervezni.
Plenáris ülés
Szombat kora délután egy kétórás plenáris ülést szervezünk, amely témáját a Koordinációs Tanács döntése
alapján alakítjuk ki a mozgalmi témajavaslatok alapján.
Várjuk a javaslatokat szakmai plenáris témákra.
Nyitott tér
A tokaji open space folyamathoz hasonlóan szombat délután is kiscsoportos megbeszélésekre kerül sor. A
megbeszélések rugalmasan szerveződnek, a résztvevők javaslatai alapján akár szakmai témában, akár a
mozgalom fejlődésével kapcsolatos tematikában is sor kerülhet egy-egy megbeszélésre. Hagyományos
szekciókat nem tervezünk, a nyitott tér, a péntek esti szakmai szimpóziumok illetve a szombat délelőtti
konferenciák töltik be a szekciók szerepét.
Szavazások
A delegált választást a tokaji találkozóhoz hasonlóan elektronikus módszerrel szeretnénk megszervezni.

Esti közösségi, kulturális programok
Vacsora után nem tervezünk szakmai programokat, a Zöld
Majális folytatódik. Terveink szerint a helyi civilekkel
együttműködve közösen állítjuk fel a város májusfáját.
Színházi előadások, koncertek, közösségi programok
színesítik a programot és biztosítják a közös
kikapcsolódást a zöld civileknek és a helyi lakosoknak.

Vasárnapi programok
Záró plenáris
A szavazati joggal rendelkező szervezeti képviselőknek lehetőséget adunk a hagyományoknak megfelelően,
hogy az állásfoglalásokat, illetve más fontos kérdéseket megvitassák egy záró plenáris ülés keretében. Az
állásfoglalások előzetes előkészítését és OT előtti megvitatását ösztönözzük, és ha van rá lehetőség
elektronikusan szavazunk róluk, hogy a záró plenárison csak a legszükségesebb megbeszélés maradjon.
Kirándulások
A szavazati joggal nem rendelkezőknek a plenáris üléssel párhuzamosan kirándulásokat szervezünk, amelyen
a résztvevők kiscsoportokban megismerhetik az Őrség természeti, kulturális értékeit. A szavazati joggal
rendelkező képviselők egy rövidebb kiránduláson vehetnek részt a szavazások után.

Vélemények, javaslatok
1) Várjuk a visszajelzéseket, véleményeket az OT szervezési koncepcióval kapcsolatban.
2) Várjuk a térségben dolgozó szervezeteknek a jelentkezését, akik szívesen mutatnák be
programjaikat az érdeklődőknek egy pénteki előprogram keretében.
3) Várjuk a javaslatokat pénteki/szombati szakmai plenáris témákra és a péntek esti szakmai
szimpóziumokra.
4) Várjuk a szervezetek jelentkezését, akik szakmai konferenciákat szeretnének szervezni szombat
délelőttre.
5) Várjuk a szervezetek jelentkezését, akik szemléletformáló, információs sátrat, programokat
szerveznének a majális idejére, szombat délelőttre.
6) Várjuk a közösségi, kulturális rendezvényekkel kapcsolatos javaslatokat is.
A koncepcióval kapcsolatos kérdéseket, ötleteket és legfőképp a programjavaslatokat első körben 2015.
november 15-ig várjuk a horvath.kinga@tff.hu email címre.

Szeretettel várunk az Őrségben!
Horváth Kinga, Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért
Farkas István, Magyar Természetvédők Szövetsége
Lajtmann Csaba, Éghajlatvédelmi Szövetség/Reflex

