A jogaid nem védik meg magukat!
Képzés a Közélet Iskolája és a TASZ szervezésében
Mennyire ismered az alapvető állampolgári
jogaidat? És a gyakorlatban mennyire tudsz
élni velük? A képzésen azokkal a jogokkal
ismerkedünk meg, amelyek segítségével
érvényt szerezhetsz saját akaratodnak, és
formálhatod közösséged életét. A képzés
során lehetőséged lesz rá, hogy feltedd a saját
kérdéseidet és megtudhatod, milyen szervezetekhez fordulhatsz,
illetve mit tehetsz annak érdekében, hogy megvédd a jogaidat.
Szeretnéd tudni...
…mire jó és hogyan működik a demokrácia? Hogyan tehető jobbá?
... mi az az állam, és mire való? Milyen intézményekben hoznak politikai döntéseket
Magyarországon? Milyen intézményekhez, bíróságokhoz, hatóságokhoz fordulhatsz, ha
jogsértés ér?
...hogyan szabad kritizálnod a polgármestert, és mit tehetsz, ha ezért hátrány ért?
...hogyan kérhetsz ki adatokat arról, mire költötte a közpénzt a helyi önkormányzatod?
...mit tehetsz, ha azt mondják, valamilyen okból nem szavazhatsz?
…mire jó egy népszavazás, és hogyan szervezhetsz ilyet?
…hová fordulhatsz, ha azért nem vettek fel egy munkahelyre, mert roma vagy nő vagy,
fogyatékkal élsz, esetleg büntetett előéleted van?
...ki az az „ombudsman”, és mikor érdemes hozzá fordulni?
...mit tehetsz, ha egy önkormányzat nem ad segélyt, mert roma vagy?
...mire kell figyelned, ha egy tüntetést szerveznél?
...hogyan működhetsz együtt civil szervezetekkel, szerveződésekkel, hogy megvédd a
saját jogaidat vagy mások jogait?
Erre a képzésre elsősorban hátrányos helyzetű (pl. munkanélküli, szegénységben élő,
roma, fogyatékkal élő, LMBT*) emberek és az őket képviselő szervezetek tagjainak
jelentkezését várjuk. A képzés ingyenes, de ha be tudod fizetni a 20.000 ft képzési díjat,
akkor hozzájárulsz ahhoz, hogy hátrányos helyzetű emberek is részt vehessenek a
képzésen és programjaink hosszú távon is mindenki számára elérhetőek legyenek!
A képzés idejére kávét, teát, rágcsálnivalót és ebédet biztosítunk. Minden résztvevő
utazási költségét megtérítjük (Budapestre és a Budapesten belüli tömegközlekedésre is),
aki ezt az igényét előre jelzi. Minden esetben a legolcsóbb utazási formát tudjuk csak
támogatni. Ha valamelyik résztvevőnek olcsóbb szállást foglalni, mint utazást fizetni, azt
is térítjük.
A képzés ideje: 2018. május 5-6. (szombat-vasárnap), 10.00-18.00 óra
A képzés helyszíne: szervezés alatt
Oktatók: Dósa Mariann (Közélet Iskolája), Mráz Attila (Társaság a Szabadságjogokért)
Jelentkezni április 22-ig lehet az online elérhető jelentkezési lap kitöltésével.
További információ: kozeletiskolaja@gmail.com, 70 509 8510 (Dósa Mariann)

