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TOVÁBB

TOVÁBB

Nagy érdeklődés közepette került megrendezésre március 24-én az Iskolai 

Közösségi Szolgálatról (IKSZ) szóló szakmai nap. Az online rendezvényre 

360-an regisztráltak, és az aktív résztvevők száma a közvetítés nagy része 

alatt stabilan 200 fő felett volt. A fokozott figyelem nem volt meglepő, hiszen 

a járvány miatt nagy a bizonytalanság, számos téves információ kering az 

iskolai szolgálattal kapcsolatban. Az esemény kitűzött célja volt ezek elosz-

latása.

A szakmai napról szóló teljes cikket megtekinthetitek a honlapunkon!

ÖNKÉNTESSÉG A JÁRVÁNY ALATT –  
ÍGY ZAJLOTT AZ IKSZ SZAKMAI NAP ÉS BÖRZE

A települési ifjúsági munka fontos alakítói az 

ifjúsági szakemberek. Tanulságos megfigyelni 

egy-egy települést az ifjúsági referens felől is, 

hiszen a személyisége, irányultsága, a terüle-

ten eltöltött idő mind-mind befolyásolja a helyi 

ifjúsági munkát.

Az Erzsébet Ifjúsági Alap Békés megyei mun-

katársai évek óta dolgoznak együtt az orosházi 

ifjúsági élet szereplőivel, az Orosházi Gyermek- 

és Ifjúsági Önkormányzattal (továbbiakban: GYI-

ÖK), ismerjük a Diáktanya közösségi teret. Egyik 

meghatározó alakítója a területnek Magonyné 

Urbán Zsuzsanna ifjúsági referens, akivel most 

nem egy országos eseményen futottunk össze, 

hanem telefonon beszélgettünk munkájáról és a 

fiatalokról.

A teljes interjút az alábbi linken olvashatod! 

AZ IFJÚSÁGI MUNKA OLYAN, MINT EGY HULLÁMVASÚT 
– INTERJÚ MAGONYNÉ URBÁN ZSUZSANNA IFJÚSÁGI REFERENSSEL

https://futournet.hu/iksz/ilyen-volt-az-iksz-szakmai-nap-es-borze
https://unp.hu/hirek/az-ifjusagi-munka-olyan-mint-egy-hullamvasut


2IFJÚSÁGI FOLYÓIRATOT INDÍT  
A NEMZETI IFJÚSÁGI TANÁCS!

A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) az ország legnagyobb ifjúsági közösségeit tömörítő 

ernyőszervezetként működik 2012 óta. A fiatalság szócsöveként nem csak itthon, de Európában 

is képviseli az érdekeiket. Az alapvető működési célok mellett az elmúlt hónapokban egy újabb 

is megfogalmazódott a NIT-en belül: egy olyan ifjúsági folyóiratot megalkotása – szakmai 

együttműködésben a Doktoranduszok Országos Szövetségével -, amely lehetőséget teremt 

a különböző a fiatalokat érintő témákat feldolgozó tanulmányok, szakmai cikkek, módszertani 

anyagok, illetve egyéb publicisztikák megjelenésére.

Ha többet szeretnél megtudni a kezdeményezésről, akkor nézd meg a NIT Facebook oldalát:

TOVÁBB

Március 26-án, pénteken, került megrendezésre a települési önkormányzatok számára nyújtandó 

tanácsadás nyitóeseménye. Az online előadás során az Erzsébet Ifjúsági Alap ismertette a projekt 

részleteit a nyertes önkormányzatok képviselőivel. Ezzel kezdetét vette a helyi igényekre reagáló 

ifjúsági stratégiai szakmai párbeszéd és együttműködés az Erzsébet Ifjúsági Alap és a helyi 

szereplők között.

TELEPÜLÉSI IFJÚSÁGI MUNKA TÁMOGATÁSA

TOVÁBB
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https://www.facebook.com/HungarianNYC/photos/a.482512191805854/3635724899817885
https://unp.hu/hirek/sikerrel-vette-kezdetet-az-ifjusagi-strategiai-dokumentumokhoz-fuzodo-szakmai-tanacsadas
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3VÁGJ BELE VELÜNK  
A MUNKA VILÁGÁBA! 

Állást keresni nem könnyű, hát még akkor, 

ha először csinálja az ember. A folyamat 

tele van olyan íratlan szabályokkal, amiken 

könnyen elcsúszhatunk, ha nem vagyunk 

felkészülve. Ezért döntöttünk úgy, hogy a Job 

Force Iskolaszövetkezettel összefogva megpró-

bálunk segíteni azoknak, akik most ismerkednek az 

álláskereséssel, vagy az első munkájukra készülnek 

még diákként. 

A közösen megalkotott cikksorozatunkban számos tippet 

adunk például ahhoz, hogy mi kell a sikeres állásinterjúhoz, vagy 

hogy hogyan illeszkedjünk be az új munkahelyünkön. De emellett a diákmunkák világába is fejest 

ugrunk, hogy könnyedén átláthatóvá tegyük az egész folyamatot. Röviden, tömören szedjük össze 

a legfontosabb információkat, hogy mindenki profin vághasson bele az álláskeresésbe.

A témában írt cikkek az alábbi linken érhetők el:

ELÉRHETŐ A HAZAI IFJÚSÁGSZAKMAI ERŐFORRÁSTÉRKÉP! 

A hatékony ifjúsági munka egyik alapja, hogy a szereplők tisztában legyenek a rendelkezésre álló 

erőforrásokkal. Az Erzsébet Ifjúsági Alap az ifjúságszakma különböző területein dolgozó szakem-

berek munkáját igyekszik segíteni Ifjúsági Erőforrástérképével.

Az országos lefedettségű adatbázis megjeleníti a hazai ifjúsági erőforrásokat és szolgáltatásokat 

egy összefoglaló térképen, mellyel támogatni szeretnénk az ifjúságügyi folyamatokat és az azok-

ban résztvevők munkáját. A hiánypótló szolgáltatás során minden jelentkező szakmai elbíráláson 

megy keresztül, célunk, hogy képet kapjunk az ország településein az ifjúságügyi szereplők által 

elérhető kezdeményezésekről, ifjúságszakmai-, ifjúsági szervezetekről, szolgáltatókról, valamint a 

felmerülő fejlesztési lehetőségekről.

Az Ifjúsági Erőforrástérképet IDE kattintva érhető el.

STIPENDIUM PEREGRINUM ÖSZTÖNDÍJ 

Külföldön tanulnátok tovább? A Stipendium Peregrinum ösztöndíjra április 15-ig még lehet pá-

lyázni, mely a külföldi felvételi és a nemzetközi nyelvvizsga teljes díját is fedezheti. 

2021. április 15-ig pályázhatnak a Stipendium Peregrinum ösztöndíj felvételi költségeket fedező 

részére azok a fiatalok, akik a világ legjobb egyetemeinek valamelyikére felvételiznek. A pályáza-

ton hétszázezer forintig igényelhető vissza nem térítendő támogatás egyebek mellett a felvételi 

eljárás díjára, nemzetközi nyelvvizsga díjára és utazási költségre. 

Bővebb információ a Nemzeti Tehetség Központ oldalán található: 

TOVÁBB

TOVÁBB

http://eroforrasterkep.unp.hu/
http://eroforrasterkep.unp.hu/
https://futournet.hu/sticker/diakmelo
https://ntk.hu/stipendium-peregrinum/
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A romániai Ifjúsági és Sportminisztérium célja egy olyan ifjúsági 

ökoszisztéma létrehozása, amely a fiatalok igényeire és érdeke-

ire összpontosít – hangzott el kedden az Országos Ifjúsági Tanács 

ülésén, amelyen Novák Károly Eduárd ifjúsági és sportminiszter és 

Oltean Csongor államtitkár is részt vettek.

„A fiatalok képezik országunk jövőjét, ezért létfontosságú, hogy megfelelő 

körülményeket teremtsünk számukra, velük együtt egyeztetve, dolgozva. Éppen 

ezért prioritásunk az ifjúsági stratégia kidolgozása a 2021–2027-es periódusra és az ifjúsági 

törvény módosítása” – mondta az RMDSZ-es miniszter.

Teljes cikk a MASZOL oldalán:

AZ IFJÚSÁGI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁT  
ÉS AZ IFJÚSÁGI STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁT 
TŰZTE KI CÉLUL NOVÁK KÁROLY EDUÁRD

TOVÁBB

TOVÁBB

„KELL EGY HELY!” – A BÉKÉSCSABAI IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ  
ÉS CSELEKVÉSI TERV ALAPPILLÉRE

A településen elindított párbeszéd keretében, 

Békéscsaba MJV Önkormányzata, a fiatalok és az 

ifjúsággal foglalkozó felnőttek egybehangzóan 

kijelentették, hogy kell egy hely. A cselekvési terv 

intézkedéseivel az ifjúság szabadidő eltöltését 

szolgáló ifjúsági közösségi terek kialakítását, a 

meglévők működtetését vette sorba. 2016-ban 

egy szerencsés együttállásnak köszönhetően 

megnyílhatott az Andrássy Úti Társaskör (ATK), 

mivel az Erzsébet Ifjúsági Alap jogelődje orszá-

gos közösségi tér hálózatot hozott létre EU-s pá-

lyázati forrásból. Békés megyében ez lett az ATK. 

A Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett 

kulturális közfoglalkoztatási program révén pedig 

civil szervezetek sokasága tudott munkatársakat 

fogadni, többek között az ATK-ban helyet kapó, 

fiatalokkal foglalkozó egyesületek, alapítványok 

is. Ezáltal széleskörű összefogás révén, egy 

sokszínű és a fiatalok által kedvelt, a szakma által 

pedig elismert ifjúsági közösségi tér jött létre öt 

évvel ezelőtt. 

Ha többet szeretnél tudni a témában: 

https://maszol.ro/belfold/Az-ifjusagi-torveny-modositasat-es-az-ifjusagi-strategia-kidolgozasat-tuzte-ki-celul-Novak-Karoly-Eduard?fbclid=IwAR3CqkvIr7bZwmkF628ut8xB_RNplCImPdA-Crqbzsea6hz9-HZgmKQW_IY
http://jatszoteralapitvany.hu/


5VERS- ÉS NOVELLAÍRÓ 
PÁLYÁZAT A KARANTÉNRÓL 
ÉS A BEZÁRTSÁGRÓL 

Egri László hajdúszoboszlói költő és író, a 

Kortárs Költő Liga irodalmi szervezet elnöke 

és a Polikróm folyóirat alapító-főszerkesztő-

je „Karant-Ének” címmel vers- és novellaíró 

pályázatot hirdet. A pályázatra olyan köl-

teményekkel és novellákkal lehet nevezni, 

amelyek témája a bezártság, elszigeteltség 

érzése. Egy pályázó tetszőleges számú pá-

lyamunkával jelentkezhet, terjedelmi meg-

kötés nincs. Csak olyan műalkotásokkal lehet 

nevezni, amelyeket korábban még sehol 

sem publikáltak. A legjobbnak ítélt alkotások 

megjelenési lehetőséget kapnak a Polikróm 

online művészeti folyóirat következő lapszá-

maiban.

A műveket a koltoliga@gmail.com elektro-

nikus levelezési címre várják. A beküldés 

határideje: 2021. június 1.
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BONIS BONA - A NEMZET TEHETSÉGEIÉRT DÍJ

Köznevelési intézmények pedagógusai, szakoktatói, felsőoktatásban dolgozó oktatói és civil 

szervezetek tehetséggondozói számára a Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter szakmai 

felügyelete alá tartozó Nemzeti Tehetség Központ a Nemzeti Tehetség Program keretében 

felhívást tesz közzé a „BONIS BONA – A NEMZET TEHETSÉGEIÉRT” díjra, a tehetséggondozásban 

kiemelkedő munkát végző szakemberek, tehetségsegítők és tehetséggondozó szervezetek 

erkölcsi és anyagi elismerése céljából.

Teljes tájékoztatás: TOVÁBB

TOVÁBB

https://bonisbona.tehetsegunk.hu/
https://www.dehir.hu/kultura/vers-es-novellairo-palyazatot-hirdettek-a-karanten-es-a-bezartsag-a-tema/2021/03/10/
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6KERESD A TEHETSÉGET!  
ONLINE KONFERENCIA

2021. április 13-15. között a tehetségazonosításé lesz a főszerep. A 

Nemzeti Tehetség Központ által szervezett konferencia-sorozat ezen 

részének fókuszában a korábban kevésbé hangsúlyos mérőeszköz-fej-

lesztések állnak. A résztvevő szakemberek átfogó képet adnak a többéves 

kutató-fejlesztő munkáról, s bemutatják az online és a papír-ceruza mérő-

eszközöket (kreativitás, logikai, szókincs területek).

Az online eseményt pódiumbeszélgetés színesíti, melyben általános-, és 

középiskolai tehetség-munkacsoportok szakembereivel adódik lehetőség be-

szélgetni a tehetségszűrés és tehetségazonosítás témaköreiről. Szó esik továbbá a 

délutáni szekciókban a komplex intézményi tehetséggondozás tapasztalatairól is, tehet-

ségmentorok, programfelelősök és intézményvezetők megszólalásaival. TOVÁBB

Bizonyára hallottad már az idősebbektől, hogy 

a mai fiatalokkal csak a baj van, hogy lusták 

és semmihez sem értenek. Az ilyen és ehhez 

hasonló vélemények miatt döntöttünk úgy, hogy 

létrehozzuk az „Új geneRÁCIÓ – Mutasd meg a 

világodat!” névre hallgató művészeti pályázatun-

kat, melyben lehetőséget szerettünk volna adni 

a Z generációs fiataloknak, hogy megmutathas-

sák a tehetségüket.

Ez sikerült is! A munkánk azonban itt nem ér vé-

get! A célunk az volt, hogy a pályázat segítségé-

vel próbáljuk lebontani a fiatalokról élő sztereo-

típiákat, ezért most országos körútra indulunk 

(szigorúan csak virtuálisan), hogy hét workshop 

keretén belül ismertessük a pályázatunkat és 

annak eredményeit.

Ennek keretén beül, az adott régióból pályamű-

vet beküldő alkotókkal is lesz beszélgetés, 

valamint szakemberek mutatnak be létező 

stratégiákat, hogy hogyan lehet a fiatalokban 

rejlő értékeket a leghatékonyabban és leginkább 

konstruktív módon felhasználni.

Az előadásokat Zoom-on keresztül tudjátok 

majd követni, a részletes programokat pedig 

hamarosan közzé tesszük.

Az ezzel kapcsolatos, folyamatosan frissülő cik-

künket itt éritek el:

ÚJ GENERÁCIÓ – BESZÉLJÜNK A VILÁGODRÓL!

TOVÁBB

https://ntk.hu/
https://tehetseg.hu/aktualis/keresd-tehetseget-online-konferencia
https://futournet.hu/eletmod/uj-generacio-beszeljunk-a-vilagodrol


7KÉPZÉSEK

TOVÁBB

TOVÁBB

CIVIL PROJEKTMENEDZSMENT KÉPZÉS

Felnőttképzőként számos hatóság által engedélyezett felnőttkép-

zést fejlesztettünk és szervezünk mind az önkéntesség, mind pedig 

az ifjúság és az ifjúságszakmai szereplők korszerű felkészítése érde-

kében.

Célunk, hogy kiváló képzőinkkel a gyakorlatban is jól hasznosítható 

ismeretekkel és kompetenciákkal szolgáljuk a résztvevők elégedett-

ségét. Ezt a célt szolgálja az is, hogy kiterjedt hálózatunknak megfe-

lelően a főváros mellett a megyeszékhelyeken, sőt kisebb települé-

seken is helyben biztosítjuk a képzési lehetőséget.

Ha érdekel, látogass el hozzánk több információért.

SOCIAL MEDIA AJÁNLÓ
SOCIAL MEDIA AJÁNLÓ
SOCIAL MEDIA AJÁNLÓ
SOCIAL MEDIA AJÁNLÓ

MENTOROD LESZEK!

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2021. januárjában útjára 

indította Mentorod leszek! című programját, melynek célja az isko-

lák, képzőhelyek és szakmák bemutatása a diákok szemszögéből, 

elsősorban a pályaválasztás előtt álló 7-8. osztályos tanulóknak. 

A programhoz korábban 7 iskola és 31 mentor csatlakozott, de a po-

zitív visszajelzések hatására a program folytatódik, ahhoz folyamato-

san lehet csatlakozni.

A csatlakozás részleteivel hamarosan jelentkeznek a szervezők a 

Facebook oldalukon, mely itt érhető el: 

https://www.facebook.com/legykepbenvasmegye
https://unp.hu/hirek/szakmai-kepzeseink


Felgyorsult az életünk. Rengeteg min-

den történik velünk nap, mint nap. És 

bizony ezek feldolgozásához idő kell. 

Banálisan hangzik, de így van. Sokfé-

le módszer létezik minderre. Mi most 

ajánlunk neked egyet.

Mégpedig az írást! Mindenkinek van-

nak jó és rossz periódusai az életben. 

Nem is hinné az ember, hogy nem 

csak a rossz dolgokat jó, ha kiírja 

magából, hanem azokat is, amik bol-

dogsággal, vagy egy emelkedettebb 

életérzéssel töltötték el.

Ha blogolnál, vagy csak érdekel a 

téma, akkor tudod hol keress minket:

BLOGOLJ NÁLUNK!
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