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MEGHÍVÓ

A HATODIK DIÁKJOGI SZEKTOR KONFERENCIÁRA
Alapítványunk 2005. januárban együttm ködési programot indított a közoktatási ill. ifjúsági területen
m köd szakmai diákjogi, diákönkormányzati, diákközéleti témával, a diákok állampolgári
attit djének fejlesztésével, a tanulók közéleti tevékenységét segít társadalmi szervezetek, szakmai
munkát végz civil szervezetek, települési diákönkormányzatok közötti együttm ködés el segítése
céljával. Az együttm ködési program a diákjogi szektor fejlesztési programjaként folytatódik azóta is.
Az elmúlt 4 évben több megbeszélést, konferenciát, tanácskozást szerveztünk a szektort érint
témákban. El zmények a honlapunk Konferencia menüpontjában olvashatók, letölthet k!
Ezév áprilisában ismét országos konferenciát hívunk össze, melyre ezúton is meghívjuk az
érintett szervezeteket. A rendezvény nyitott méret, székhely, regionális vagy megyei kötöttség nélkül
minden civil szervezet számára, amely magára nézve igaznak érzi a szektor alábbi meghatározását.
A résztvev szervezetek 2007. januárjában az alábbi meghatározást adták a diákjogi szektornak: „A
diákjogi szektorba tartoznak azok a civil szervezetek, amelyek érdemi tevékenységet végeznek az
alábbi célok valamelyikének elérése érdekében:
• diákjogi témájú érdekérvényesítést / érdekképviseletet / érdekartikulációt végeznek,
• a diákjogokkal kapcsolatos ismeretek iskolapolgárok / szül k / fenntartók / ifjúsági segít k
közötti terjesztése, tanácsadás és információnyújtás részükre,
• a gyermek és ifjúsági korcsoport demokráciára nevelése,
• a gyermek és ifjúsági korcsoport szervez déseinek, els sorban gyermek-, ifjúsági-, és
diákönkormányzatok segítése.”
Helyszín:

Hotel Kenderes***
2627 Zebegény, Dózsa György út 26.

Id pont:

2009. április 24-26. (péntek délel tt l – vasárnap délig)

Részvételi díj: szervezetenként 1-1 f részére ingyenes!
Részvételi és jelentkezési feltételek:
A résztvev k szállás és a napi háromszori étkezési, valamint a szervezés költségeit pályázati
támogatásból fedezzük. Ezzel kívánunk minden civil szervezet és városi diákönkormányzat számára
egyenl esélyt biztosítani a részvételt illet en. Az egyéni utazási költségeket és az italfogyasztást,
valamint az egyedi szállodai szolgáltatásokat mindenki saját maga, ill. szervezete fedezi. A második és
további jelentkez k szervezetenként saját önköltségen veheti igénybe a szálloda szállását (5.500
Ft/f /éj 2 ágyas szobában) és éttermét (közös menü 3.000 Ft/f /menü ártól). E költségekr l
Alapítványunk számlát állít ki.
Figyelem! A jelentkezéseket 2009. április 14-ig lehet következmények nélkül lemondani! Április 14-e
után a részvétel nem mondható le, de természetesen a delegált helyett más személy részt vehet
térítésmentesen a rendezvényen a szervezet képviseletében. Kérjük ez esetben a delegált nevének
változását jelezni részünkre!

Annak a szervezetnek, amely a jelentkezését nem mondja le határid el tt és új személy sem vesz
részt a konferencián delegáltként helyette, a szállás és étkezési költséget Alapítványunk felé meg
kell térítenie!
Iskolai delegáltaknak, diákönkormányzatoknak és iskolai alapítványoknak ugyancsak ki kell fizetniük
a szállás és étkezési költségeket, mivel k nem települési vagy magasabb szinten m köd társadalmi
szervezetek! Költségvetési szervek, iskolák részvétele is lehetséges, de mivel k nem civil szervezetek,
a fenti költségtérítést nekik is ki kell fizetniük minden résztvev után, amir l ugyancsak számlát
bocsátunk ki részükre.
A szakmai találkozó eseményeir l, megvalósulásáról kispéldányszámú összefoglaló készül, valamint
az országos és a szakmai sajtó kap tájékoztatást róla. Örömmel vesszük, ha a most csatlakozó
szervezetek el re elküldik az együttm ködés konkrét formájára vonatkozó igényeiket, javaslataikat!
Ugyancsak várjuk az új szervezetek néhány oldalas bemutatkozóját is word fileban, melyet az
összefoglaló kiadvány mellékletébe is szívesen becsatolunk!
Jelentkezés:

Jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével 2009. április 14-ig

A konferenciával kapcsolatos részletek és jelentkezési lap a www.ikfalapitvany.hu oldalon a
Konferencia menüpont alatt megtalálhatók, a korábbi dokumentumok és ismertet k, összefoglalók
letölthet k. El zetes részvételi szándékot jelezni, érdekl dni lehet Milicz Ákosnál a 06-30/4568010
mobiltelefon számon vagy az ikf@ikfalapitvany.hu e-mail címen.
A kitöltött jelentkezési lapokat a következ címeken várjuk április 14-ig:
postán:
IKF Alapítvány, 1192 Budapest, Zalaegerszeg u. 16.
faxon:
06-1-2395788
A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk és visszaigazoljuk! A kitölthet kapacitás max. 25 f ,
további szálláshelyek a környez panziókban ill. hotelekben igénybe vehet k.
A rendezvény helyszíne Zebegényben, a Duna keleti partjánál kerül megrendezésre a 3 csillagos Hotel
Kenderes konferenciaszállóban. Elhelyezés 2-3-4 ágyas szobákban, étkezés a hotel éttermében
történik. Igény szerint kérhet diétás, lisztérzékeny, vegetáriánus menü is. A hotelben rzött parkoló
van. A hotel bárjában van mód italok, üdít fogyasztására. A hotelhez uszoda, szauna, pezsg fürd ,
teniszpálya is tartozik, mely önköltségen vehet igénybe.
Zebegény Visegráddal szemben, a Börzsöny lábánál fekv község. Megközelíthet autóval a 2/A majd
a 12-es úton, vonattal a Vác-Szob irányba közleked vonatokkal, melyek óránként indulnak a BPNyugati Pályaudvarról, menetid általában 55 perc. Helyközi busz Zebegény felé nem közlekedik.
A résztvev knek lehet ségük van már csütörtök este a hotelbe beköltözni, de ezen költségeket a
szervezeteknek/résztvev knek saját maguk kell fedezniük!
A találkozó tervezett programja:
Péntek
– 11.00
Beérkezés, regisztráció, szállásfoglalás
11.00 – 11.50
Megnyitó, üdvözlés, beszámoló az el z konferencia óta történtekr l, ezek
eredményeir l - Milicz Ákos
12.00 – 13.00
Ebéd, szünet, kötetlen beszélgetés
13.00 – 14.45
Az Országos Diákjogi Tanács m ködésének tapasztalatai, valamint a 2009/2010es Országos Diákparlament szervezésének kérdései. – Meghívott el adó: László
Ferenc elnök, Országos Diákjogi Tanács
15.00 – 17.00
Az Állampolgári Jogok Országgy lési Biztosának gyermekjogi tárgyú
vizsgálatainak, valamint a 2008. évi Gyermekjogi Project tapasztalatainak
bemutatása. – Meghívott el adók: Dr. Kovács Orsolya osztályvezet és
Szabó-Tasi Katalin jogi referens, Országgy lési Biztos Hivatala
17.30 – 19.00
Vacsora, szünet, kötetlen beszélgetés
19.00 – 21.00
Jó gyakorlatok és példák a mediáció mindennapi használatáról a gyermekvédelem
területén. – El adó: Madár Csaba intézményvezet , Budavári Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
21.00 Kötetlen beszélgetés, ismerkedés, további bemutatkozások, stb.
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Szombat
- 8.50
9.00 – 10.45
11.00 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 16.00

16.15 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.30
19.30 –
Vasárnap
- 8.50
9.00 – 12.00
12.00 – 12.30

Reggeli
A lobbizás lényege, avagy hogyan tudnak küzdeni a civil szervezetek egy jó ügy
érdekében. – Meghívott el adó: Tóth Miklós ügyvezet , GPS Capital Kft.
Közéletiség az iskolában avagy a közoktatási intézmények demokratikus
berendezkedése – Kutatási eredmények bemutatása. Meghívott el adó:
dr. Csákó Mihály egyetemi tanár, kutatásvezet , ELTE Szociológia Tanszék
Ebéd, szünet, kötetlen beszélgetés
Kerekasztal-beszélgetés a diákönkormányzati, diákjogi témájú képzésekr l
Meghívott vendégek:
- Jásper András kuratóriumi elnök, Diákközéletért Alapítvány
- Sunyec Ákos szakmai vezet , Magyarországi Diákönkormányzatok
Egyesülete
- Kósa András tréner, Közéletre Nevelésért Alapítvány
A beszélgetés moderátora: Milicz Ákos
A www.diakjogiszektor.hu honlap specifikálása, kialakításának és kivitelezésének
egyeztetése – moderátor: Kelemen Zsolt és Milicz Ákos
A szektor által kidolgozott „Ajánlás a fegyelmi eljárást megel z egyeztet
eljáráshoz” cím dokumentum véglegesítése – vezeti: dr. Jásper András
Vacsora, szünet, kötetlen beszélgetés
Kötetlen beszélgetés folytatása, ismerkedés, további bemutatkozások, stb.
Reggeli
Alulmotiváltak és passzívak-e a diákok? M helymunka a diákok közéleti
aktivitásáról. Vezeti: Szeri Krisztina képvisel , Szentesi Ifjúsági és Diák
Önkormányzat
Milicz Ákos: Zárószavak, értékelés, köszönetnyilvánítás

Mint a fenti programból is látható, célunk a változatos szakmai témák kiválasztása volt a hatodik
konferenciára. Ezen túlmen en lehet ség nyílik új témák, információk, ill. egymás munkájának és
tevékenységének megismerésére, a szervezetek közötti szorosabb együttm ködés kialakítására, közös
stratégia, projectek, programok, akciók egyeztetésére, valamint az ismerkedésre, személyes
kapcsolatok ápolására, valamint a szektort érint pragmatikus és koncepcionális problémák
megvitatására.
Bízom benne, hogy Önöket is résztvev ként köszönhetjük a következ találkozón! Összefoglalásul
néhány érvet szeretnénk felhozni a részvétel mellett:
• szervezetenként 1 f számára a részvétel teljesen ingyenes (kivéve italfogyasztás ill. az utazás
költsége),
• nem továbbképz tanfolyamot, hanem egyeztet , kooperációt el segít , információátadó
konferenciát szervezünk,
• cél a szervezetek közötti kapcsolattartás er sítése, a szakmai együttm ködés támogatása és
el segítése,
• lehet ség nyílik az eltér gondolatok, érvek, célok egyeztetésére, közös cselekvések
megvalósítására, de a rendezvénynek nem célja szervezetekre ráer ltetni bármilyen akaratot,
vagy kényszeríteni ket olyan együttm ködésre, amelyben k nem kívánnak partnerek lenni.
Üdvözlettel:
Budapest, 2009. március 27.

Milicz Ákos
Kuratóriumi elnök

A program megvalósítását a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja, a program szervezéséhez a
Diákközéletért Alapítvány és a DIPA Egyesület nyújt szakmai segítséget számunkra.

3. oldal

JELENTKEZÉSI LAP

Az IKF Alapítvány koordinálásában szervezett VI. Diákjogi szektor konferenciára
(Hotel Kenderes Zebegény – 2009. április 24-26.)
Szervezet neve:.........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Székhelye: _ _ _ _, ..................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Bejegyzési végzés száma: ………………………………. Adószáma: ...................................
Jelentkez neve: .......................................................................................................................
Értesítési címe: _ _ _ _, ...........................................................................................................
..................................................................................................................................................
Telefonszáma (körzetszámmal): ..............................................................................................
E-mail címe: ....................................................................... Honlapja: ...................................
Funkciója, tisztsége a szervezetben:.........................................................................................
Ön az aki térítésmentesen vesz részt a konferencián szervezete delegálásában? Igen - Nem
Ha Ön nem térítésmentesen vesz részt a rendezvényen, akkor kér-e Ön szállást és/vagy
étkezést az IKF Alapítvány szervezésében, vagy egyénileg gondoskodik err l? (válasszon!)
Egyénileg gondoskodom róla – Az IKF Alapítványt kérem, biztosítsa részemre
Ha Alapítványunk szervezését kéri, kérjük adja meg a pontos számlázási nevet és címet: ....
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Részt vesz-e más is Önökt l a konferencián? (ha igennel válaszol, kérem írja ide a többiek
nevét!).......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Kéri-e valakivel az együttes elhelyezést (ha ez megoldható): .................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Kér-e vegetáriánus, lisztérzékeny, cukormentes, stb. ellátást, van-e ilyen igénye?.................
..................................................................................................................................................
A Konferencia meghívójában feltüntetett részvételi feltételeket megismertem és tudomásul
vettem, hogy részvételi szándékomat 2009. április 14-ig mondhatom le következmények nélkül.
Dátum: …………………………….

PH

…………………………………
jelentkez aláírása

Visszaküldend legkés bb 2009. április 14-ig az IKF Alapítványnak a
06-1-2395788–as fax számra vagy a 1192 Budapest, Zalaegerszeg u. 16. postacímre.
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