Mése Konferencia
Salgóbánya
2008. 04. 18-19.

Tervezett program:
18. péntek
- Jakab Péter, magunkról néhány szó
- Czajlik Mária, az elmúlt év tapasztalatai.
19 szombat
- Bernhardt Gyula Leányfalu,
Fiatalok alkohollal való kiszolgálása elleni küzdelem és annak állása
- Gutjahr Zsuzsanna Harmónium Egyesület,
Pályázati lehetőségek figyelése, megírása, támogatás felhasználása, elszámolása
- Bárdos Zoltán Miskolc, Ötpont Egyesület,
Innovatív lehetőségek a bűnelkövetés visszaszorítására (roma bűnözés)
- Jenei Zoltán Debrecen, Széchenyi-kerti Református Egyházközösség ,
Vallás és a sport kapcsolata és szerepe a fiatalok életében
- MÉSE közgyűlés, elnökségi ülés, felügyelő bizottsági ülés
20. Vasárnap
- Kőrösi Ákos,
Hogyan tudjuk megtartani segítőinket és hogy tudunk újakat keresni?
És a rendhagyó konferencia programja:
18. péntek
A MÉSE konferenciára 60 ember jött el, és ők közel 27 klubot képviseltek. A tervezett
program már az első percben megváltozott, mert Kőrösi Ákossal történő megbeszélés után az
a megállapodás született, hogy az ő témája átszövi az egész konferenciát, és ezért ő már a
konferencia megnyitása után átvette a levezetést. A bemutatkozás köre is rendhagyó volt,
hiszen a résztvevők nem saját magukat mutatták be, hanem valaki mást. Így izgalmasabb,
érdekesebb volt ez a rész és inkább megismertük egymást.
A folytatásban, már a tényleges MÉSE ügyekkel kezdtünk el foglalkozni, és 7
csoportra osztódtunk, a csoporton belül pedig mindenkinek 3 kérdésre kellett megadnia a
választ.
- Milyen érzések vannak most benne?
- Milyen pozitív élménye volt az elmúlt 1 évben a programmal kapcsolatban?
- Milyen negatív élménye volt az elmúlt 1 évben a programmal kapcsolatban?
Azért volt jó ötlet ilyen módon szétszedni a társaságot, mert ha 1 körben maradunk, akkor
mindenki mindenhez hozzá akar szólni és így nem lett volna hatékony a megbeszélés. A
beszámolók után kiderült, hogy minden csoport azonos témák körül forgolódtak, és így
ugyanaz a probléma kör jött ki, mint ha a hagyományos módon beszélgettünk volna. Ennek az
az oka, hogy hasonló emberek ültek minden körben, hiszen mindenki az éjszakai pingponggal
foglalkozik.
Így kijött az ami eredetileg is a konferencia témái lettek volna, és akik az előadásra készültek
másnap az újabb kiscsoportos megbeszéléseken hatékonyabban tudták a tudásukat átadni.

19. szombat
Ezen a napon az előadások összetömörítve lényegre töröen és nem kifejezetten a szó szoros
értemében előadásként elhangzottak
1. -Hogyan vonjunk be új segítőket?
Kőrösi Ákos témája
2. -Hogyan tartsunk rendet a klubokban (alkohol, drog, cigaretta, viszályok)?
Bernhardt Gyula témája
3. -Hogyan tartsunk egyensúlyt a klubokba járok között (nemzeti, etnikai problémák)?
4. -Mit kezdjünk a kicsikkel (a 10 év alatti résztvevők problémája)?
Bárdos Zoltán témája
5. -Hogyan érjünk el több embert?
Jenei Zoltán témája
6. -Hogyan újuljunk meg (mi szükséges a program frissítéséhez)?
Gutjahr Zsuzsa témája
7. -Hogyan segítsük egymást (klubok közötti kapcsolat)?
Czajlik Mária témája
20. Vasárnap
A szombati napon elhangzott témákat határozták meg a csoportok, amiből 2 összevonásra
került:
A csoportoknak meg kellett határoznia a levezető elnökét, és mindenkinek el kellett
mondania a saját gondolatait a problémával kapcsolatban, illetve egy megoldási javaslatot is
kellett indítványoznia, úgy hogy a többiek nem véleményezhették abban a pillanatban.
A folytatásban ezeket a gondolatokat, ötleteket kellett összegezni, pontosítani, értékelni,
rangsorolni.
A legvégén, pedig akciótervet kellett kidolgozni, úgy, hogy meg kellett határozni, hogy ki,
mikor, és mit tesz a probléma megoldása érdekében. Ez utóbbi volt a legnehezebb, ezért
többen inkább ajánlást tettek arra vonatkozóan, hogy szerintük mi lehet a megoldás.
A csoportok előadásai, vállalásai és ajánlásai:
1, -Hogyan vonjunk be új segítőket?
-helyi munkaügyi központtal való kapcsolat felvétel
-kortárs segítők bevonása
-szolgáltatásért szolgáltatást program bevezetése (segítők díjazása, külső
támogatók révén)
-nyilvánosság bevonása, média segítségével
-civil szervezetekkel való együttműködés
-egyetemekkel, főiskolákkal való kapcsolatfelvétel (szakmai gyakorlatra a MÉSE
klubjainak felajánlása)
-egyházakkal való kapcsolatfelvétel

2, -Hogyan tartsunk rendet a klubokban (alkohol, drog, cigaretta, viszályok)?
-házirend (lehetőleg a résztvevők maguk alkossák meg)
-jelenléti ív használata, eszközhasználati ismertető, ruhatár
-határozott fellépés
-tisztelet egymás iránt
-jó kapcsolat kialakítása a rendőrséggel, polgárőrséggel
3. -Hogyan tartsunk egyensúlyt a klubokba járok között (nemzeti, etnikai problémák)?
4, -Mit kezdjünk a kicsikkel (a 10 év alatti résztvevők problémája)?
-törekvés egymás kultúrájának megismerésére
-szabályok betartatása, (a szabályok mindenkire vonatkoznak)
-tehetségek felkutatása
- egymás megismerése (beszélgetések)
-születésnapi köszöntések
-a versenyeztetés hasonló tudásúakkal történjen
-meghatározott kor alatt csak szülői, testvéri felügyelet szükséges
-kor szerinti specifikus foglalkozás
-családok bevonása a programba
5, -Hogyan érjünk el több embert?
-reklám
-roadshow
-híres emberek
-internet felhasználása
-nyugati országrész bevonása
-tv-kbe-, újságokba bejutás
-konferenciák (regionális + országos)
-egységes arculat kialakítása
6, -Hogyan újuljunk meg (mi szükséges a program frissítéséhez)?
-kreatívabb játékok kitalálása
-egyéb közös program (éjszakai túra, számháború)
-ott alvós versenyek bevezetése
-klubtalálkozók (2 klub)
-sztárvendégek
-szakértők bevonása
-gyerekközpontúak legyenek a klubok
7.-Hogyan segítsük egymást (klubok közötti kapcsolat)?
A problémák:
-Visszajelzés hiánya
-Kései, vagy hiányos információk
-Más klubokról kevés információ
A megoldások:
-Minden alkalommal válasz az e-mailra
-A faliújságra felkerülő információra választ kell küldeni az információt
adónak, akinek később meg kell jelentetnie a válaszok összesítését.
-Pontos adatbázis készítés
-Program egyeztetés az ütközések miatt

-a szerződésben rögzíteni, hogy a klubok frissítik az adatlapjukat (ÖTM)
-szakmai egyeztetés, konferencia régiós szinten (észak, közép, nemzetközi)
az összefoglalót készítette: Jakab Péter

