
 
 

 

 

 

 
 

Á  R  H + 
Részt veszel a részvétel hetén!!??  

 
A Central and Eastern European Citizens Network tagországai és tagszervezetei felhívással 
fordulnak mindazokhoz, akik fontosnak tartják a közösségi alapú társadalom kialakulását és 
ezért tenni is képesek/hajlandók, hogy legyenek alakítói, vagy résztvevői az Állampolgári 
Részvétel Hete nemzetközi eseményeinek! 

 
Előzmények 
 
A CEE Citizens Network egy 17 országot 
összefogó társadalomfejlesztő szerveződés, 
melynek fő céljai, hogy: 
� Felhívja a közvélemény figyelmét a 

kelet-közép-európai állampolgári 
kezdeményezések potenciáljára és 
hatására 

� Fejlessze az állampolgárok képességeit, 
növelje kapacitásait a helyi és országos 
ügyekben való hatékonyabb részvétel 
érdekében 

� Támogassa az alulról építkező közösségi 
kezdeményezéseket 

 
 

 

A CEE Citizens Network 2005. május 12-15-én Belgrádban megtartott konferenciáján, a fenti 
célok érdekében úgy döntött, hogy szervezetének 17 tagországa, miden év szeptemberében 
egyidejű akciósorozatot kezdeményez, vagyis megszervezi az Állampolgári Részvétel Hetét.  
 
Mi az Állampolgári részvétel hete? 
 

Az ÁRH kampányhét, a közép-kelet európai hálózatok együttes és hangsúlyos 
megnyilatkozása annak érdekében, hogy az állampolgári részvétel problematikája 
erőteljesebben jelenjen meg az európai médiában, politikában és a civil társadalomban.  
Olyan rendezvények sorozatából áll, amelyek harsányan, mindenki által érzékelhetően hívják 
fel a szűkebb és tágabb társadalmi környezet figyelmét a részvételi demokrácia fontosságára. 
A programok figyelemfelkeltő jellegűek, a közjó gyarapítását, a helyi közösségi és civil 
cselekvést helyezik a középpontba, s azt is bemutatják, hogy mindez lehetséges. Helyi, 
megyei és országos akciók, szakmai és civil találkozók, médiaesemények, nyilvános 
gyűlések, stb. adják össze az Állampolgári részvétel hetének programját.  
 
Magyarországon a szervezést a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Civil Kollégium 
Alapítvány, a Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat, a Szövetség a 
Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület és a Magyar Művelődési Intézet vállalta. 
 
 
 



 
 
A megvalósítás formája 
 

Az események koordinálására nemzetközi és nemzeti szervezőbizottságok jöttek létre, melyek 
feladata, hogy 
 

� minél szélesebb nyilvánosságot 
teremtsenek az ÁRH-nak,  

� bevonják az egyes tagországok civil 
szervezeteit, intézményeit a 
tervezésbe és a programok 
megvalósításába, 

� felkeltsék a nemzetközi és nemzeti 
média figyelmét az eseménysorozatra  

� és megszólítsák, felelősségvállalásra 
buzdítsák a politikusokat, helyi, 
országos és nemzetközi szinten.  

  

 

A részvétel hete konkrét tartalommal való feltöltése a nemzeti szervezőbizottságok és a 
csatlakozó szervezetek feladata. A bizottságok 2006. május végén minden országban felhívást 
tesznek közzé, amelyben csatlakozásra buzdítják a tagországok állampolgárait, szervezeteit, 
intézményeit. A programot a felhíváshoz csatlakozó szervezetekkel közösen alakítják ki és 
teszik közzé 2006. júliusában. 
A tervek elkészülte után háttéranyagokat hoznak létre a média számára, melyet széles körben 
terjesztenek a helyi, nemzeti és európai szereplők között. 
 
A felhívások, programok, sajtóanyagok és az ÁRH arculatának logói, feliratai a CEE Citizens 
Network (www.ceecn.net) és az egyes nemzeti szervezők honlapjain érhetőek el, a fenti 
dátumokhoz alkalmazkodva (Magyarországon: www.arh.kozossegfejlesztes.hu ). 
 

 

A KEZDEMÉNYEZŐ SZERVEZETEK          
Albania   Urban Research Institute. www.uri.org.al 
Armenia    MILLENNIUM Association for Education and Research. www.millennium.am 
Bosnia and Herzegovina Centers for Civic Initiatives. www.ccibh.org 
Bulgaria   C.E.G.A. Creating Effective Grassroots Alternatives. www.cega.bg 
Croatia   Center for Civil Initiatives. www.cci.hr 

MAP Consulting, Inc. www.map.hr 
Organization for Civil Initiatives. www.ogi.hr 

Czech Republic  Center for Community Organizing. www.cpkp.cz 
Agora Central Europe. www.agora-ce.cz 

Estonia   The Estonian NGO Roundtable. ww.ngonet.ee, www.jti.ee, www.emy.ee 
Georgia   International Association „Civitas Georgica“. www.civitas.ge 
Hungary   Hungarian Association for Community Development. www.kka.hu 
Poland   Foundation in Support of Local Democracy. www.frdl.org.pl 

NGOs Support Centre in Bialystok. www.podlaskie.ngo.pl 
Republic of Belarus Center of Social Innovations Education Center „POST“.  www.csi.by.com 
Romania   Romanian Association for Community Development. www.ardc.ro 

Pro Democracy Association Brasov Branch. www.apd.ro 
Community Foundation Sibiu. www.epce.ro 
Asociatia CRONO. www.crono.home.ro 

Russia   Citizen Foundation. http://nfst.mccinet.ru 
Serbia   Civic Initiatives. www.gradjanske.org 
Slovakia   Center for Community Organizing. www.cko.sk 

VOKA – Rural Organization for Community Activities. www.voka.sk 
Citizens Action. www.ova.sk 

Slovenia   Center for Information Service, Co-operation and Development of NGOs -CNVOS.  
   www.cnvos.si 
Ukraine   People´s Voice Project. www.icps.kiev.ua 

Regional Development Agency. www.ard.dn.ua 
Association of Economic Development of Ivano-Frankivsk. www.aedif.if.ua 

 
 



Hogyan csatlakozhatsz? 
 
Az ÁRH-hoz mindenki csatlakozhat, aki fontosnak érzi az emberi kezdeményezés, cselekvés 
és részvétel fejlesztését, a demokrácia és a civil társadalom erősítését. Örömmel fogadjuk 
olyanok érdeklődését, akik szívesen szerveznének az állampolgári részvételhez kapcsolódó 
programokat, de olyan szervezeteket is, amelyek az ÁRH-t hozzákapcsolnák meglévő, vagy 
futó kezdeményezéseikhez. 
Mindenki más is hozzájárulhat a program sikeréhez, aki ellátogat az ÁRH eseményeire, 
vagyis ha részt vesz a részvétel hetén. 
 
ÁRH 2005 
 

A Részvétel Hete 2005-ös magyarországi eredményei címszavakban: 
- 54 rendezvény valósult meg több mint 50 helyszínen, több mint 100 civil szervezet 

részvételével. 
- Az országban tevékenykedő közösségi munkások összesen több mint 4500 emberrel 

töltötték ki az Állampolgári Részvétel Hete kérdőívét 
- Az ÁRH eseményeiről és a felmérés eredményeiről közel 50 alkalommal tudósítottak a 

megyei és országos média szereplői (Tv- és Rádió interjúk, újságcikkek) – www.kka.hu 
 

Azért érdemes részt venned, mert: 

� a helyi ügyek országos, és az országos ügyek európai nyilvánosságot kaphatnak,  
� megmutathatjuk, hogy a részvételi demokrácia nem csak utópia, hanem feladat, amely 

egy jelentős társadalmi csoport közös ügye,  
� bár a részvételi demokráciához kapcsolódó fogalmak egyre divatosabbak, a valós 

törekvések egyre több akadályba ütköznek,  
� ezeket az akadályokat már nem lehet elkülönült kezdeményezésekkel leküzdeni..... 

...és ha mi nem veszünk részt az Állampolgári Részvétel Hetén, akkor……?!? 
 
Kérdéseitekkel, javaslataitokkal forduljatok az Állampolgári részvétel hete koordinátorához, 
Varga Mátéhoz: matev@kka.hu , 36 1 201 57 28 (HACD - Hungary), vagy a nemzeti 
szervezőkhöz. 
 

VEGYETEK RÉSZT TI IS…..RAJTunk múlik!!! 

 


