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TÁJÉKOZTATÁS A TÁBOROZTATÁS SORÁN 
BETARTANDÓ JÁRVÁNYÜGYI MEGELŐZŐ 
SZABÁLYOKRÓL

A Covid-19 okozta járvány terjedésének akadályozása érdekében a 2021 évi 

táborok szervezése és működtetése során különösen fontos, hogy betart-

suk az előírt járványügyi intézkedéseket. Az alábbi cikkben összeszedtük a 

legfontosabb információkat.

HOGY ÁLL AZ ÖNKÉNTESSÉG 2021-BEN?

2021 az Önkéntesség Magyarországi Éve. Ennek apropóján megnéztük, 

hogy mi is a helyzet az önkéntes szektorral hazánkban. Az első részben főleg 

az Iskolai Közösségi Szolgálatról volt szó, most viszont tovább megyünk, és a 

COVID önkéntességre gyakorolt hatásaival, valamint az önkéntesség jövőjé-

vel foglalkozunk.

A koronavírus-járvány kétségkívül a 2020-as évek legnagyobb hatású ese-

ménye, amely az egészségügy és a gazdaság felforgatásán túl, az önkéntes-

ségre is nagy hatást gyakorolt. Ez főleg a járvány kezdetén volt szembetűnő, 

amikor hirtelen leállt az ország és az otthonmaradó idősek ellátásában nagy 

szerepet kaptak az önkéntesek.

De emellett számtalan más szektorban nőtt meg az igény az önkéntesek-

re, ezzel párhuzamosan pedig több embernek lett elég szabadideje ahhoz, 

hogy tevékenyen beszálljon egy-egy jótékonysági szervezetbe.

A teljes cikket elolvashatjátok ezen a linken: TOVÁBB

TOVÁBB

https://futournet.hu/iksz/hogy-all-az-onkentesseg2
https://unp.hu/hirek/tajekoztatas-a-taboroztatas-soran-betartando-jarvanyugyi-megelozo-szabalyokrol
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50 ÓRA OROSHÁZÁN –  

ADATBÁZIS AZ ÉRETTSÉGIHEZ SZÜKSÉGES 
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATHOZ 

Május vált nyilvánossá az a honlap, mely – mintegy adatbázisként – tartal-

mazza azokat az intézményeket, szervezeteket, melyeknél az orosházi fiatalok az 

érettségihez szükséges 50 órás közösségi szolgálatot teljesíteni tudják.

A szervezet neve és címe mellett a felületen tájékozódni lehet arról is, hogy az adott helyen mi-

lyen feladatokra van lehetőség általában, illetve a járványhelyzetben. Utóbbi esetében korlátozot-

tak a lehetőségek, sokan gondolják, hogy nem fogják tudni teljesíteni, holott kedvezményt nem 

kapnak még az érettségizők sem. Orosházán azonban olyan feladatok is várhatnak a diákokra, 

melyeket akár otthon, online is el lehet végezni, ilyen például a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 

könyvajánlót készítős felhívása, de volt már példa tojásfestésre és plakátszerkesztésre is.

TOVÁBB

https://oroscafe.hu/cimke/50-ora-oroshazan/


GYORSTALPALÓ  
AZ ONLINE  
KÁRTEVŐKRŐL
A koronavírus járvány egyre több honfitársunkat 

kényszerít számítógép elé ezekben a napok-

ban. Az otthoni munkavégzést végzők mellett az 

idősebb, nyugdíjas korúak számára is az internet 

jelent felüdülést a karantén idején. Számukra, 

mint az online világban járatlan felhasználókra, 

különösen nagy veszélyt jelenthetnek az online 

kártevők, hiszen ők azok, akik nincsenek felvér-

tezve az internetes támadások ellen. A következő 

cikkben készítettem számukra egy gyorstalpalót, 

hogy mire figyeljenek online létük során.

Tájékozódnál? Látogasd meg az oldalunkat! 

ÍGY HANGOLÓDOTT ÚJRA 
EGY ISKOLA A SOK OTTHON 
TÖLTÖTT HÉT UTÁN
Összerázódni, újra közösséget alkotni. Ez volt 

a célja a budapesti Benkő István Református 

Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának és 

Czifra Vera tréner-pedagógusnak, amikor szuper 

ötlettel álltak elő. Az iskolába visszatérő 9., 10. 

és 11. évfolyamra járó diákoknak szerveztek 

újrahangoló napot, hogy lehetőségük legyen 

megszokni a személyes jelenlétet a hosszú on-

line oktatási hetek után. Mert kapcsolódni egy-

mással és lélekben is rákészülni az év végéig 

előttük álló néhány hetes oktatásra fontos! Első 

szóra csatlakozott hozzájuk 16 tréner is. Szirte-

si-Nagy Réka írása. 

Ha többet szeretnél tudni:
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https://noivalto.hu/ezvan/iskola-oktatas-benko-istvan-reformatus/?fbclid=IwAR0SY9s3rmeTxsQ1safoVkBDe2NP-5YQQY78gdrXHNXSp0cm_7s-td3NoCY
https://futournet.hu/digilet/gyorstalpalo-az-online-kartevokrol


EZEKRE FIGYELJ 
SZERZŐDÉSKÖTÉSNÉL 

A sikeres munkakeresés és felvételi után már nincs 

is más hátra, mint munkába állni. Igaz? Sajnos nem! 

Hátra van még ugyanis a szerződéskötés, ami 

lehet, hogy csak formalitásnak tűnik, ám nagyon 

nem az. Sőt, épp ez a legfontosabb része az egész 

folyamatnak.

A munkaszerződésünk ugyanis az a dokumentum, 

ami hivatalossá teszi a működésünket a 

munkahelyünkön. Tartalmazza a munkaköri 

leírásunkat, jogainkat és kötelességeinket is. Ezért 

aláírás előtt mindig figyelmesen át kell olvasni. 

Amennyiben bármi eltérést találunk a leírtak, és 

a között amit szóban korábban mondtak nekünk, 

úgy mindig az előbbi a hivatalos. Ilyen esetekben 

mindig kérdezzünk rá a dologra és bizonyosodjunk 

meg róla, hogy a szerződés tartalmazza, amit 

korábban megígértek nekünk.

Teljes felvilágosításért, kattints: IF
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KÖZÉPPONTBAN AZ IFJÚSÁG 

Az ifjúság és a család volt a kiemelt témája annak 

a konferenciának, ami 2021. május 19-én kezdődött 

Zalaegerszegen. A programon korunk legnagyobb 

kihívásait és azok közvetlen környezetünket érintő 

hatását járták körbe az előadók. 

A XXI. század egyik legfontosabb kihívása a ma-

gyar ifjúság támogatása, helyben tartása, továbbá a 

családalapítás ösztönzése. Erről Rácz Zsófia beszélt. 

A fiatalokért felelős helyettes államtitkár rámutatott: 

az egyik legnagyobb előrelépés lesz - 2022 január 

elsejétől -, a 25 éven aluliak személyi jövedelemadó-

jának eltörlése.

Ha érdekel az egész tudósítás, illetve videók akkor 

kattints ide:   

TOVÁBB
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https://futournet.hu/suli--melo/ezekre-figyelj-a-szerzodeskotesnel
https://zalaegerszeg.hu/cikk/34980/Kozeppontban_az_ifjusag_Video


PÁLYÁZATOK, FELHÍVÁS

E.ON PRO BONO 
PROGRAM 2021-PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS NONPROFIT 
SZERVEZETEKNEK

Az E.ON Hungária Csoport (E.ON) az Önkéntes 

Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével 

idén is pályázatot hirdet magyarországi nonprofit 

szervezetek számára szakértelmen alapuló pro 

bono támogatás felhasználására.

Az E.ON Hungária felelősségvállalás rendszere 

keretében - a pro bono projekt által - hatodik 

alkalommal ajánlja fel civil szervezetek 

számára dolgozói magas szintű szaktudását. 

A vállalat nonprofit szervezetek programjait 

szeretné e szakértelem felajánlással segíteni, 

azok hatékonyságának javítása érdekében, a 

meghatározott tudásterületeken. A program 

keretében egy egész napos pro bono maraton köré 

szervezve, a kiválasztott civil szervezetek egy-

egy fejlesztésre szoruló projektjét támogatja az 

energetikai nagyvállalat munkatársai révén.

Pályázati leírás:

GE A FENNTARTHATÓ 
SZERVEZETEKÉRT - PRO 
BONO PROGRAM NONPROFIT 
SZERVEZETEKNEK

A pályázat témája:

A 2021. évi Európai Mobilitási Hét témáját „A 

vasút világa – „sínes” álmok!” jelmondat tükrözi. 

Mindannyiunk számára ismerős lehet a vonaton 

való utazás különleges élménye, mely arra 

inspirálja a pályázót, hogy valamilyen kreatív 

formában megmutathassa és alkotásában 

kifejezhesse a vasúti közlekedéshez fűződő saját 

emlékeit, elképzeléseit.

Több információ a pályázatról: 
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http://onkentes.hu/hirek/eon-pro-bono-program-2021-palyazati-felhivas-nonprofit-szervezeteknek
http://www.onkentes.hu/hirek/felhivas-ge-fenntarthato-szervezetekert-pro-bono-program-nonprofit-szervezeteknek
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NYÁRINDÍTÓ GYERMEKFESZTIVÁL - SIMONPUSZTA NEMZETI LOVAS 
ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 

Nyárindító Gyermekfesztivál Jótékonysági Rendezvényt szerveznek, melynek keretén belül állandó prog-

ramok között szerepel: íjászat kipróbálása gyerekeknek, tűzoltó-, rendőr- és mentőautó bemutató, ugráló-

vár, kézműves sátor, sétalovagoltatás, kézműves kirakodóvásár, kutyás bemutató.

A programot színesíti a Padlás – a Szőcs Géza Magyar Történelmi Színház bemutatója a Magyarock Dal-

színház Színházi Egyesület közreműködésével. A félig mese, félig musical kiváló szórakozást nyújt gyerme-

keknek és felnőtteknek egyaránt.

Időpont: 2021. június 19.

Helyszín: 2030 Érd, Simonpuszta

2021. ÉVI EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT KREATÍV PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások  

Minisztériuma Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi kampányához  

csatlakozva, „A vasút világa – „sínes” álmok!” címmel rajz-, fotó- és csoportos kreatív pályázatot hirdet,  

amelyet a GYSEV Zrt., a MÁV-Volán Csoport és a MÁV-HÉV Zrt. is támogat.

A pályázat témája:

A 2021. évi Európai Mobilitási Hét témáját „A vasút világa – „sínes” álmok!” jelmondat tükrözi. Mindannyiunk számára 

ismerős lehet a vonaton való utazás különleges élménye, mely arra inspirálja a pályázót, hogy valamilyen kreatív 

formában megmutathassa és alkotásában kifejezhesse a vasúti közlekedéshez fűződő saját emlékeit, elképzeléseit.

Több információ a pályázatról: 

TOVÁBB

TOVÁBB

https://budapest.imami.hu/aktualis-programok/nyarindito-gyermekfesztival-simonpuszta-nemzeti-lovas-es-hagyomanyorzo-egyesulet
https://www.kti.hu/emh-palyazat/


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!

BLOG AJÁNLÓ 7
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https://futournet.hu/eletmod/blogolj-nalunk
https://futournet.hu/eletmod/blogolj-nalunk

