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Cél: az egyensúly  helyreállítása
A resztoratív, azaz a konfliktuskezelés szemléletét terjesztik Székelyföldön

A konferencia témája az autori-
táshoz való viszony és a resz-
toratív szemlélet Kelet-Eu-

rópában, illetve Romániában, az 
eseménynek pedig a Sapientia EM-
TE épülete ad otthont. A resztoratív 
szemlélet kifejezés a „restore”, azaz 
újjáépítés szóból ered, jelentése pe-
dig, hogy amikor nézeteltérés ese-
tén ezt a módszert alkalmazzuk, az 
egyensúly, a rend helyreállítására 
törekszünk, ugyanakkor a szemlélet 
szerint minden konfl iktushelyzet le-
hetőség a változásra, a megújulásra. 
A resztoratív szemlélet és gyakorlat 

híre 2015 decemberében ér-
kezett Székelyföldre, majd 
2016-ban néhány kezdemé-
nyező szervezésében meg-
tartották az első képzést 15 
Hargita és Kovászna megyei 
személy számára. Ezt újabb 
találkozások és képzések 
követték, és mára már kö-

zel 150 szakembert képeztek 
ki az országban. A képzettek több-
ségükben iskolai tanácsadók, ta-
nárok és közösségekkel foglalkozó 
szakemberek. A Nemzetközi Resz-
toratív Konferencia péntek délelőt-
ti megnyitóján elhangzott, három 
évtizeddel a rendszerváltás után 
az autoritás, valamint a hozzá való 
viszonyulásunk még magán viseli 
a kommunista rendszerből hozott 
félelem, bizalmatlanság és a hiva-
talos felszólításra való engedelmes-
ség nyomait, egyéni és társadalmi 
szinten egyaránt. „Miközben szeret-
nénk másként működni, a fi atalabb 

generációk másfajta viszonyulását 
sokszor nem értjük, olykor tisz-
teletlennek érezzük. Mire lenne 
szükségünk ahhoz, hogy másképp 
működjünk? Más társadalmak mi-
lyen mintákat működtetnek? Hol 
kezdődik, hogyan nyilvánul meg 
a társadalmi szintű, emberhez 
méltóbb viszonyulás, mentali-
tásváltás? Mi az egyén, illetve az 
intézmények szerepe a társadal-
mi változás megvalósításában? A 
konferencián ilyen és hasonló kér-
dések mentén szeretnénk közösen 
gondolkodni, egymástól tanulni. 
A cél, hogy hazai és nemzetközi 
formális és informális közösségek 
tagjaiként egymással találkozzunk, 
a resztoratív szemlélettel ismerked-
jünk, és a használatára inspiráljuk a 
résztvevőket.”

Több országból érkeztek

A konferencián pénteken, szom-
baton és vasárnap is különböző 
tematikájú workshopok és előadá-
sok zajlanak a resztoratív szem-
lélet mentén. Az előadásokat az 
Amerikai Egyesült Államokból, 
Belgiumból, Finnországból és az 
Egyesült Királyságból érkező szak-
emberek tartják. A konferenciát 
négy intézmény önkéntesei szer-
vezik: a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Csíkszeredai 
Kara, a Hargita Megyei Nevelési 
és Erőforrás Központ, az Apáczai 
Csere János Pedagógusok Háza és 
a Nagyváradi Caritas.

Nézeteltérés esetén érdemes 
a resztoratív módszert, vagyis 
a konfliktuskezelés egy formáját 
alkalmazni

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR
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• A resztoratív szemlélet terjesztését tűzte ki célul 
Székelyföldön és Románia más területein az a három-
nyelvű – román, angol, magyar – nemzetközi konfe-
rencia, amelyet a hétvégén tartanak Csíkszeredában.

Fuss Neki!: már a tizedikre készülnek
Tavalyhoz képest több civil szervezet jelentkezett a Székelyudvarhelyi 
Közösségi Alapítvány által indított program idei kiadására, és ezúttal 
újdonságként biciklis nagykövetek is részt vesznek az adománygyűj-
tésben. A Fuss Neki! idei, tizedik kiadása a tavalyi, járványidőszakban 
kidolgozott forgatókönyv szerint zajlik, amelynek számos pozitív 
hozadéka volt. Augusztus végén járt le a jelentkezési határidő, össze-

sen 33 civil szervezet jelentkezett – tudtuk meg Csáki Rozáliától, a 
Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány ügyvezető igazgatójá-
tól. Ez kilenccel több, mint tavaly, tette hozzá. Nemcsak a város, 
hanem egész Udvarhelyszék területéről vannak résztvevők, ami 
szintén jó hír. Jelenleg az úgynevezett nagykövetek jelentkezése 
zajlik: újdonság az is, hogy egy résztvevő javaslatára első ízben 
nemcsak futók, hanem biciklisek is jelentkezhetnek, a határidő 
szeptember 12-e. Míg a korábbi kiadásokat a székelyudvarhe-
lyi városi parkban rendezték meg, a tavalyi járványhelyzetben 

szükségmegoldásként minden nagykövet az őt nevező civil 
szervezet által választott helyszínen futott. Ez a forgatókönyv lesz 
érvényes idén is, „minden civil ügy maga választja meg a helyszínt” – 
tájékoztatott a Közösségi Alapítvány vezetője. Tapasztalataik alapján 
több előnye is volt ennek: míg a városi park befogadóképessége miatt 
a részt vevő nagykövetek számát legtöbb 400 főben kellett megállapí-
taniuk, ezzel a megoldással 2020-ban jóval több futót lehetett bevonni. 
Korábban projektenként 15–20 nagykövet indítását javasolták, most 
ezt a számot 30-ra növelték. (Kudelász Nóbel)
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