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Részvételi felhívás az "Önkormányzati képzés norvég-magyar együttműködéssel a 
hatékony helyi válaszokért a klímaváltozás kihívásaira” kísérleti képzéssorozaton való 

részvételre 

 
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége nagy múltú, 1700 helyi önkormányzatot 
tömörítő érdekvédelmi szervezet, aminek egyik legfőbb célja az önkormányzati szektor 
erősítése, fejlesztése. 
Az elmúlt 15 évben számos kapacitásépítési projektet hajtottunk végre és megalapítottuk a 
Polgármester Akadémiát, amelynek számos programját kínáljuk az önkormányzatoknak a mai 
napig. Programjaink nagy részére nemzetközi együttműködés keretében született és került 
megvalósításra. 
 
Norvég-magyar együttműködéssel, egy kisebb nyertes pályázatunk (Norvég Alap, COOPER 
konstrukció) keretében három alkalommal két napos workshop-sorozatot szervezünk 
önkormányzati döntéshozóknak és vezetőknek. A képzésen a klímakérdésekre keresünk 
válaszokat és próbálunk megoldásokat találni annak érdekében, hogy a települések időben 
felkészülhessenek az éghajlatváltozás káros hatásaira. A képzésre Budapesten az 
Önkormányzati Információs és Koordinációs Központban (1071 Budapest Damjanich u 44.) 
kerül sor. 

A tréningen megszerzett ismeretek abban segítik az önkormányzatokat, hogy helyi szintű 

terveket, stratégiákat tudjanak készíteni, illetve könnyebben tudják megtalálni és lehívni a 

megfelelő uniós forrásokat. Kutatások szerint a klímaváltozás szempontjából hazánk Európa 

egyik legsérülékenyebb országai közé tartozik. A felkészülés elkerülhetetlen. Mégis: a 

rendelkezésre álló információ kevés vagy hiányos, a hazai önkormányzatok és döntéshozóik 

nincsenek kellőképpen informálva a klímaváltozás településüket, vagy akár hétköznapjaikat 

érintő káros hatásairól – ez a képzés éppen erre a problémára ad megoldást.Az elsősorban 

önkormányzati vezetőknek és döntéshozóknak szóló, gyakorlatorientált 3 x 2 napos ingyenes, 

képzéssorozat során a résztvevők saját településük problémáinak megoldására 

összpontosítanak, konkrét, településükre szabott intézkedéseket dolgoznak ki  a környezeti 

változásokra való felkészülés érdekében, valamint helyi, példamutató kezdeményezéseket is 

meglátogatnak. 
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Érintett főbb témakörök 

 Éghajlatváltozással kapcsolatos szakmai ismeretek (hazai kihívásokra 

fókuszálva) 

 Települések sérülékenységének vizsgálata – melyek az Ön településének 

legkritikusabb pontjai? 

 Alkalmazkodóképesség javítása (működő jó példák bemutatásával) 

 Stratégiakészítés 

 Konkrét intézkedési terv kidolgozása a település sérülékenységének 

csökkentésére (ütemezés, forrásteremtés, érintettek stb.) 

 kommunikációs készségek és eszközök a klímavédelem területén 

A szakmai program eredménye, hogy valamennyi résztvevő  helyi stratégiát dolgozzon ki a 
klímaváltozásra való felkészülés érdekében.  
 
A képzési időpontok: 

 2017. december 12-13. 

 2018. január 16-17. (norvég partnerekkel, szakértőkkel közösen 
vezetett napok, tolmácsolás biztosított) 

 2018. február 13-14. 
  
 

A kísérleti kurzuson való részvétel 20 fő számára ingyenes, szállást és étkezést is biztosítunk. 
A kísérleti kurzus résztvevőinek száma: 10 hölgy és 10 férfi önkormányzati döntéshozó, 
vezető. 
A jelentkezők kötelezettséget vállalnak a jelentkezésükkel, hogy részt vesznek valamennyi 
workshopon (3 alkalommal 2 nap, tehát összesen hat nap Budapesten a fenti, tervezett 
időpontokon) és elkészítik saját helyi klímavédelmi stratégiájukat. 
 
Kérjük, hogy 2017. december 1-jén délig küldje meg jelentkezését (név, beosztás, cím, 
mobiltelefon) a steiner@toosz.hu e-mail címre, dr. Steiner Erika főtitkár-helyettes részére. 
A jelentkezők számára a részvételt a jelentkezés sorrendjében biztosítjuk. 
 
A projekt rövid összefoglalóját a felhívásunkhoz csatoltuk. 
A sikeres együttműködésben bízva, 

Tisztelettel, 
 

a TÖOSZ Titkársága 
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A projekt összefoglalója: 
 
Cím: Önkormányzati képzés norvég-magyar együttműködéssel a hatékony helyi válaszokért a 
klímaváltozás kihívásaira 
 
Projektgazda: Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) 
 
Donor partner: Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Országos Szövetsége (KS) 
 
Összköltségvetés: 28.960 euró 
 
Projekt időtartama: 2017. október 10. – 2018. február 28. 
 
A kezdeményezés átfogó célkitűzései: a norvég és magyar önkormányzatok, vezetőik, 
szakértőik és dolgozóik együttműködésének erősítése a két országos önkormányzati 
szövetségeinek, a KS és a TÖOSZ, meglévő partnerségének és kapacitás-építési programjainak 
folytatásán keresztül. A bilaterális együttműködés a partnerek tapasztalat, tudás, know-how 
cseréjét és új stratégiák, tudás és gyakorlatok közös kidolgozását takarja közös 
rendezvényeken való részvételen keresztül, amelyek ebben az esetben tréning alkalmak 
lesznek; hiszen három alkalommal két nap időtartamban kerül sor a kísérleti képzésre 20 
önkormányzat részvételével az éghajlatváltozás hatásainak kezeléséről. A kezdeményezés 
célja a know-how, a legjobb gyakorlatok és jól működő modellek cseréje és megismerése egy 
közös rendezvény és egy tanulmányút keretében. A projekt a KS és a TÖOSZ szakértőinek 
közös online munkájával indul. A képzési anyag a már létező képzési rendszeren alapul, amit 
az Energiaklub dolgozott ki a TÖOSZ-szal partnerségben. A képzési anyag a konkrét magyar és 
norvég példákkal kerül továbbfejlesztésre, amiket a KS és a TÖOSz gyűjt össze. A projekt cím, 
"Önkormányzati képzés norvég-magyar együttműködéssel a hatékony helyi válaszokért a 
klímaváltozás kihívásaira", egyszerre tükrözi a bilaterális és a szakmai projektcélokat. A tréning 
interaktív lesz és inkább gyakorlati jellegű, alapszintű elmélettel (kitettség, érzékenység, 
alkalmazkodási kapacitás, sérülékenység), mivel a tapasztalataink szerint a kapacitásépítés 
leghatékonyabb módja az egymástól való tanulás. A tréning fő fókuszai: az éghajlatváltozás 
hazai és helyi szintű hatásai, hogyan mérhető a település sérülékenysége, módszerek a helyi 
stratégiák megalkotására, jó gyakorlatok bemutatása és megtekintése. A projekt fő elemei a 
kommunikációs eszközök, mivel az információkat valamennyi magyar önkormányzathoz el 
szeretnénk juttatni. 
 

http://www.toosz.hu/

