Térerő
A koncepció, a közösségi
alapítvány és a csoport
bemutatkozása

* Küldetéstudat
Egy térben vagyunk. Te és Én. Ti és Mi. Itt
vagyunk egymásnak és egymásért. Egy
másik világért. Mert kell egy új paradigma.
Mert kell egy új szövetség. Mert kell egy
újfajta szolidaritás.
Ami Széchenyinek sikerült, nekünk is
sikerülhet. Nagy tettek kellenek. Nagy
elhatározások.
Nagy
felajánlások.
“Merjünk nagyok lenni..” - mondta és
tette. És tette vele együtt a többi nagy
reformer.
Mi miért érnék be kevesebbel?
Térerő.

Mindenhol jelen van. Mindenki kaphat
belőle. Bele kell tenned azonban a
magadét.
Itt vagyunk egy erőtérben. Hatunk
egymásra. Kölcsönösen hatunk egymásra.
A lehető legjobb önmagunkat valósítjuk
meg így közösen.
Van erő benned. Van erő bennünk. Lépj
velünk szövetségre!
Alkossunk közösen egy új Miskolcot.
Alkosson közösen egy új erőteret.
* Térerő Közösségi Alapítvány
a Városunkért
A cselekvés új intézménye:
Új kultúrát hordozó új cselekvési
intézmény építésébe fogtunk, melyhez
szükségünk van rád és őrá és miránk!
A közösségi alapítvány egy adott közösség
tagjai által hosszú távú, folyamatos
működésre létrehozott civil szervezet,
amely elkötelezett a közösség fejlődésének
átfogó támogatása iránt.

Alaptevékenységei:
adománygyűjtés,
támogatásosztás és közösségépítés. A
közösségi alapítvány alapvetően támogató
szervezet:
mások
elképzeléseinek,
ötleteinek a megvalósulását támogatja.
Meggyőződésünk, hogy egy ilyen típusú
lokálpatrióta civil szervezet cselekvésre és
felelősségvállalásra képes ösztönözni. A
közösség érdekében hatékonyan tudja
feltárni és kiaknázni a helyi erőforrásokat.
Teszi ezt úgy, hogy autonóm módon,
demokratikusan működik, érzékenyebbé
teszi egymás gondolataira, nehézségeire a
helyi társadalom szereplőit.
Alapítványunk
lehetőséget
ad
támogatóinknak arra, hogy pénzükkel,
tudásukkal,
elszántságukkal
olyan
generációkon
átívelő
intézményt
építsenek, amely azáltal válik egy
közösség
életének,
fejlődésének
motorjává,
hogy
működése
során
összeköti a helyben fontos ötleteket, az ott
meglévő erőforrásokat és az aktív
embereket.
Partnereinkkel közösen be szeretnénk
bizonyítani, hogy lehet Magyarországon
alulról építkező, az emberek önkéntes
adományaira és munkájára alapozott,

társadalmilag hasznos és gazdaságilag
fenntartható intézményeket működtetni.
Hogyan is működünk?
Elkülönített pénzalapokat hozunk létre a
közösség
számára
fontos
ügyek
támogatására, majd pályázatokat írunk ki,
támogatási programokat indítunk, és
végigkövetjük ezeket. Az alapokhoz
támogatók csatlakozhatnak, és az alapok
sora bővíthető a közösség szükségletei és
a
támogatók
szándékai
szerint.
Létrehozunk olyan önálló alapokat is,
melyek egy-egy elkötelezett adományozó
elképzeléseit valósítják meg és az általa
választott nevet viselik. Figyelemmel
kísérjük az adományok útját, a célok
megvalósulását,
biztosítjuk
az
adományozás nyilvánosságát.
Tedd bele a magadét!

A Térerő Központ közösségi, befogadó tér
- céljaink és küldetésünk megvalósítására.




Találkozzunk ott.



* Csoport
A Térerő Csoport társadalmi ügyeket
képvisel, társadalmi innovációkat generál
az egyéni és társadalmi felelősségvállalás
jegyében.

Ha van társadalmilag fontos ügye,
mi felkaroljuk!
Ha van ötlete, mi meghallgatjuk!
Ha szeretne adományozni, mi
befogadjuk!
Ha szeretné nyomon követni és
átlátni
adománya
útját,
mi
partnerek vagyunk ebben!

* Keressen minket!

Akciókat, képzéseket, konferenciákat
szervezünk, beszélgetéseket generálunk.

Képes Norbert
06/70/953-6605
kepesnorbi@gmail.com

Szenvedélyünk a közösségfejlesztés, a
társadalomkutatás - a helyi társadalom
megismerésén, feltérképezésén keresztül.

Dr. Szabó-Tóth Kinga
06/20/980-6243
szabo.toth.kinga@gmail.com

Kell egy hely.
Térerő Központ.

Most komolyan.

Az erőtér, ahol koncentráltan van jelen a
társadalmi
felelősségvállalás
és
szolidaritás.



Teret adunk fórumoknak, kluboknak,
előadásoknak,
beszélgetéseknek,
tanfolyamoknak.

Komolyan veszünk Téged. Komolyan
vesszük Magunkat. Komolyan vesszük a
helyet, ahol élünk. Komolyan vesszük az
ügyeket, melyeket képviselünk.

* Hely

* Legyen a Társunk!

