
 

Tegyél egy bátor dolgot - Szállj 
szembe a gyűlölködéssel! 

Tréning a szélsőségesség elleni fellépés lehetőségeiről Pécsett 

❓ Találkoztál már valaha megbélyegzéssel, kirekesztéssel, gyűlöletkeltéssel? Szeretnél 
tenni ellenük? 

💪 Gyere el a képzésünkre, ahol nem csak többet tudhatsz meg ezekről a témákról, de 
segítünk azt is kitalálni és megtervezni, hogy Te mit tehetsz ellenük! 

Mit kínálunk? 

A design thinking módszertanára épülő, interaktív, egyéni és csoportos feladatokból 
álló, két napos tréninget. A képzés során 

🎈 foglalkozunk a szélsőségesség jellemzőivel és a radikalizáció folyamatával, hogy 
biztosabban felismerd ezek jeleit, 

🎈 azonosíthatod, mi zavar legjobban a szélsőségességgel kapcsolatban, és kitalálhatod, 
mit tehetsz ellene Te, 

🎈 megtervezhetsz, majd a képzést követő 2-3 hónapban - a segítségünkkel - 
megvalósíthatsz egy konkrét akciót, amelynek tapasztalatait aztán egy közös alkalmon 
megbeszélünk. 

Kiket várunk? 

Téged, ha 

✔ 18-26 éves vagy, 

✔ érdekel a téma, és szeretnél tenni a gyűlöletkeltés ellen, 

✔ vállalod, hogy kitalálsz és megvalósítasz egy akciót, 

✔ vállalod, hogy részt veszel a képzés első alkalmának mindkét napján és később az 
értékelő találkozón is. 

 

 



 
 

Tényleg ki kell találnom, és meg kell valósítanom egy akciót? 

Csak annyit kérünk, hogy tegyél EGY bátor dolgot! Ez lehet bármilyen - kisebb vagy 
nagyobb - akció, ha az szerinted segíti a szélsőségesség elleni küzdelmet, és hozzájárul a 
békésebb és elfogadóbb társadalom megteremtéséhez. Ha már van ötleted, pályázz 
azzal! Ha még nincs, ne aggódj, segítünk! 

Mikor és hol? 

⏰ Időpont: 2020. február 13-14. (február 13., csütörtök, 15:00-19:00 óra és február 
14., péntek, 10:00-17:00 óra) 

🏢 Helyszín: Emberség Erejével Alapítvány irodája (7621 Pécs, Citrom utca 12.) 

A végrehajtott akciók értékelése, a tapasztalatok megbeszélésére 2020. 
március-áprilisban kerül majd sor, a résztvevőkkel közösen kiválasztott időpontban. 

Jelentkezés 

Jelentkezz egy barátoddal párban - így majd együtt tervezhetitek és valósíthatjátok 
meg az akciótokat. De az sem baj, ha egyedül jönnél - akkor találsz majd társat a 
képzésen! 

Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével tudsz 2020. február 10-ig: 
https://forms.gle/pvjZoYKX7JzP4Mgu5 

Hol tudhatok meg többet erről? 

A tréning egy képzéssorozat része, amelyre az Európai Unió által támogatott Tegyél egy 
bátor dolgot kezdeményezésünk keretében kerül sor. A képzések során négy témát 
dolgozunk fel. A további három témában tartandó képzésre 2-3 havonta kerül sor. A 
projektről és a többi képzésről a Tegyél egy bátor dolgot honlapon, illetve a Political 
Capital és a Budapest Központ oldalain tudhatsz meg többet. 

Ha kérdésed van, fordulj hozzánk bizalommal: bcmap@onebravething.eu vagy 
politicalcapital@onebravething.eu. 
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