Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaink!

Jó előre szólok, hogy a 3SZ belevágott a SzocExpo idei megszervezésébe! Az
időpont a régi (november 12), a helyszín új (a Kesztyűgyár: Budapest, VIII.
Mátyás tér 15.).
Terveink szerint az idei Expo nem termékek vására és bemutatója lesz, hanem a
„jó gyakorlatoké”. A jó gyakorlatokat nem úgy szeretnénk értelmezni, ahogyan
általában, tehát nem a projektekben elszámolható disszeminációs show-műsoroknak szeretnénk teret és helyet adni.
Ehelyett, azoknak a gyakorlatoknak, technikáknak, megoldásoknak szeretnénk
bemutatkozási lehetőséget adni, amelyek külön projekt-pénzek elnyerése nélkül,
másoknak is tanulságul szolgálnak, mások is alkalmazni tudják az új
megoldásokat.
Persze azt, hogy mi mennyire jó gyakorlat, mennyire vonzók és alkalmazhatók
mások számára – „tesztelni” kell. A teszt itt maga a bemutató lesz: a közönség
feltehet mindenféle - akár zavarba ejtő - kérdéseket is arról, hogy mennyire jó a
prezentált gyakorlat, miből lehet működtetni és finanszírozni azokat (akár a
projekt lejárta után is), kiknek a részvételét vagy a támogatását kell elnyerni
ahhoz, hogy gyakorolható, folytatható legyen a jó gyakorlat.
Tehát a fentiek szellemében kérjük a Tisztelt Kollégákat, hogy ha tudomásuk
van „nem annyira reklám” értelemben vett jó gyakorlatokról, netán saját
maguknak vannak olyan gyakorlataik, amelyeket mások számára
megfontolandónak, eltanulandónak tartanak, és készek kitenni magukat és „jó
gyakorlataikat” a szakmai közönség mediált, de akár kellemetlenkedő
tesztjeinek is, akkor rövid leírással és a kontaktok megjelölésével
jelentkezzenek, október 13-án éjfélig küldjék el „felajánlásaikat” a 3SZ
irodavezetőjének, Kovács Györgyinek (kovacs.gyorgyi@3sz.hu)!
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A szekciókat és a programokat az Expora való felajánlások alapján fogjuk
véglegesíteni.
Terveink szerint délután egy kicsit kivonulunk a Mátyás térre is: némi
demonstratív céllal, akcióinkról való tájékoztatással és mozgósítással,
önmagunk ünneplésével, zenével és együtt énekléssel.
Mi elkezdtünk rá készülni, Ti is tegyétek szabaddá magatokat, véssétek be
naptáraitokba, és legyetek ott velünk!
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