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Társadalmi kezdeményezések a Szegedi Tudományegyetem és a civil szféra
határán
Szándéknyilatkozat
Szeged meghatározó társadalmi-gazdasági szereplője a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), amelynek számos oktatója és hallgatója a helyi társadalmi
ügyek kezelésében is részt vállal. A társadalmi és az ezzel sok esetben szorosan
összefüggő környezeti problémák értő elemzése konkrét cselekvési programokat generálhat, ebben erősítendő az oktató–kutató szakemberek felelőssége.
Mi, akik kezdeményezői és résztvevői vagyunk az egyetemi és a civil szféra
együttműködésének, számtalan módon megtapasztaltuk, hogy az oktatói–kutatói és a civil aktivitás összekapcsolása mennyi előnyt hordoz magában. Egyrészt pozitív helyi közösségi folyamatokhoz vezet, hiszen az egyetemi tudás a
helyi gyakorlatban is hasznosul. Másrészt ez a kölcsönhatás élővé is teszi a
tudást: az oktatók, a kutatók és a hallgatók közvetlen gyakorlati tapasztalatokat
szerezhetnek társadalmi, környezeti kutatásaik és tanulmányaik során, így az
oktatás és a kutatás minősége is fejődik.
E pozitív tapasztalatok ösztönözték ezt a kezdeményezést, amelynek célja,
hogy az elszegényedő és mélyszegénységben élő csoportok társadalmi integrációjának elősegítéséhez, valamint környezeti ügyeket felvállaló civil törekvésekhez erőteljesebben hozzájárulhassunk. Ehhez szükséges megteremteni a társadalmi felelősségérzettel rendelkező egyetemi polgárok hálózatát, valamint hidakat teremteni az egyetemi polgárok és a szegedi társadalmi, környezeti ügyeket felvállaló civil csoportok között. Fontos, hogy e közösségek tudjanak
egymás tevékenységéről, szükségleteiről, összehangolt tevékenységük révén
hatékonyabbá váljon az együttműködés és a segítségnyújtás.
Bízunk abban, hogy kezdeményezésünk révén a helyi társadalmi és a környezeti
problémák kezelésében az SZTE részvétele oktatói, hallgatói, valamint intézményi szinten is erősödni fog.
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