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MAGYAR FIATALOK 
2020 KONFERENCIA
Az Erzsébet Ifjúsági Alap (ERIFA) és a Tempus Közalapítvány (TKA) közös 

szervezésében kerül megrendezésre 2021. szeptember 17-én a Magyar 

Fiatalok 2020 konferencia, melynek fő célja a Magyar Fiatalok 2020 

gyorsjelentés szakmai bemutatása és értékelése. 

Az eseményhez kapcsolódó további információk, illetve a  

regisztrációs felület az alábbi linken érhető el:

TOVÁBB

https://futournet.hu/eletmod/jovo-vitai
https://unp.hu/post/magyar-fiatalok-2020-konferencia
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Mint azt már korábban is írtuk, az Erzsébet 

Ifjúsági Alap szervezett egy remek fórumot a 

Balaton parton.

A négy nap programja igen színesre lett tervez-

ve. Szakemberek bevonásával, a fiatalok olyan 

hétköznapi témákat érintő előadásokon vehet-

tek részt, mint a mentális egészség, a tovább-

tanulás és annak fontossága vagy akár a Zero 

Waste életmód a hétköznapokban. Az 1-1,5 

órás előadások végén a hallgatóság feltette a 

kérdéseit, melyek sokszor a szünetben is foly-

tatódtak egy-egy kávé mellett, így valóban egy 

izgalmas és hasznos négy napot tudhatunk 

magunk mögött.

Amit biztosan megtudhattunk egy-egy előa-

dásból az az, hogy bár igen rossz hatással volt 

a pandémia fiatalok mentális egészségére, 

mégis lett ennek egy pozitív hozadéka. Még-

pedig az, hogy a felsőoktatásban most döb-

bentek rá arra, hogy milyen fontos a hallgatók 

lelki világával is foglalkozni. A digitális világ 

ellenére nagyon sokan érzik magukat magá-

nyosan egyetemi környezetben, dacára an-

nak, hogy rengeteg program és kapcsolódási 

lehetősége van egy hallgatónak. Ezen nyil-

ván nem segít a felsőoktatásban megszok-

hatott stressz, ami egy-egy szemeszter alatt 

éri a hallgatót. Igaz, egyre többen ismerik 

fel, ha segítségre van szükségük és tesznek 

lépéseket is ez ügyben.

MEGVITATVA!  -  
SIKERESEN LEZÁRULT A JÖVŐ VITÁI FÓRUM

https://futournet.hu/eletmod/megvitatva-sikeresen-lezarult


A pályázat célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet arra, léteznek olyan, 

együttműködésen és önkéntes tevékenységeken alapuló innovatív 

kezdeményezések, amelyek az ifjúsági korosztályt szólítják meg, 

és a célcsoport bevonásával valósulnak meg. Célja továbbá azon 

közösségek, csoportok, szervezetek elismerése, melyek önzetlenül 

cselekedve hajlandók tenni szűkebb vagy akár tágabb környezetükért, 

a körülöttük lévő emberekért.

Részletes leírás a díjról: 

INNOVÁCIÓVAL A FIATALOKÉRT – 
ERZSÉBET NÓVUM DÍJ  
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2021

TOVÁBB
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https://unp.hu/post/innovacioval-a-fiatalokert---erzsebet-novum-dij-palyazati-felhivas-2021
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HIÁNYPÓTLÓ A NIT-TŐL 

Egy rendkívül megkönnyebbült „hallelujah” 

hangozhat el minden ifjúsági szakmában dol-

gozó, ifjúsággal foglakozó, vagy csak szimp-

lán a terület iránt érdeklődő személy szájá-

ból, hiszen az országban egyedülálló módon, 

ebben a témában indít folyóiratot a Nemzeti 

Ifjúsági Tanács (NIT).

Az első szám alkalmából mi is belenéztünk, 

hogy elmondhassuk, mit is várhattok az Y.Z. 

névre hallgató olvasmánytól. Célkeresztben 

a fiatalok, és a ravasznál? Szintén? Röviden 

megfogalmazva, igen. Egyik legfontosabb 

célként van kitűzve a szerzők által, hogy a 

kutatói utánpótlást segítsék, valamint szak-

mai, módszertani párbeszédet kezdemé-

nyezzenek és persze erősítsenek. Ahogyan 

publikációra való felhívásnál is olvashatjuk 

platformot teremtenek ezzel arra, hogy a 

fiatalok írjanak „egymásról, egymásnak”.

Bővebben az újdonságról: 

IFJÚSÁGI KONFERENCIA 
BÉKÉSCSABÁN 

Döntéshozókat, ifjúsági szervezeteket, 

ifjúságsegítőket, felnőtt segítőket, a fiatalok 

iránt elkötelezett érdeklődőket vártak Bé-

késcsabán, a nyár közepén egy néhány órás 

találkozóra Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, az Erzsébet Ifjúsági Alap és 

a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány közös 

szervezésű konferenciáján.

Az előadások, World Cafe mellett jó 

gyakorlatok is bemutatkoztak, többek között 

a konferenciáról tudósító Békéscsabai Alkotó 

Média ifjúsági információs portál és online 

diákújság is.

AZ ONLINE VÉDEKEZÉS 
LEHETŐSÉGEI

Az internet fantasztikus eszköz! Nélküle 

sokkal bonyolultabb volna megismerni a 

világot, kapcsolatot tartani családtagjainkkal 

és barátainkkal. Napjaink Z és Alfa generációi 

(„digitális bennszülöttek”) már otthonosabban 

kezelik az okos készülékeket és a személyi 

számítógépet, mint a szüleik vagy tanáraik. 

Nagyfokú önállósággal száguldoznak a világ-

hálón, teljes természetességgel barangolnak 

a weboldalak között, hozzáférve szinte min-

den tartalomhoz. Ugyanakkor még mindig 

kevés szülő van tisztában azzal, hogy bár az 

internet nagyszerű eszköz, veszélyeket is rejt. 

Több információ a témában itt: 

TOVÁBB
TOVÁBB

TOVÁBB

https://futournet.hu/eletmod/hianypotlo-a-nit-tol
https://csabaidiakujsag.hu/tavol-a-merev-formulaktol-ifjusagi-konferenciat-rendeztek-bekescsaban/?fbclid=IwAR2fhYuB_wkn17_wzB4Fk7XshmkV-EsymDuy5cLr28MHV5beu6RQaNtTJQU
https://futournet.hu/digilet/az-online-vedekezes-lehetosegei


PÁLYÁZATOK, FELHÍVÁS

ReStart - FOTÓPÁLYÁZAT 
A CIVIL KÖZÖSSÉGI ÉLET 
ÚJRAINDULÁSÁRÓL

A már több mint, egy éve tartó és mindannyiunk 

életét jócskán befolyásoló vírus-mizéria apropó-

jából „Együtt. Újra.” címmel hirdet fotópályázatot 

a Nemzeti Ifjúsági Tanács. Ha kicsit is konyítasz a 

fotózáshoz érdemes nevezned, hiszen akár  

300 000 forint is ütheti a markodat!

Az elmúlt időszakban rengeteg program és kez-

deményezés nem valósulhatott meg, amit nem 

csak mi, hanem az egész civil szektor működése 

is megérzett a „bőrén”. Szerencsére az élet kezd 

vissza állni a normális kerékvágásba, az online 

térből egyre több rendezvény valósul meg a kéz-

zel fogható világban. A közösségek összetartó és 

értékteremtő ereje most mutatkozik meg igazán.

Teljes cikk a pályázatról: 

NAGYLÁTÓSZÖG 
ALKOTÓPÁLYÁZAT 
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

A Ludwig Múzeum és a Nemzeti Filmintézet – 

Filmarchívum a Klassz program keretében közös 

alkotópályázatot hirdet középiskolásoknak a 

Nagylátószög. 120 éves a magyar film című kiállí-

táshoz kapcsolódóan.

Jelentkezési határidő:  

2021. október 3., vasárnap éjfél

Pályázati leírás: 

TOVÁBB

TOVÁBB
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https://futournet.hu/eletmod/restart
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/palyazatok/nagylatoszog-alkotopalyazat-kozepiskolasoknak
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6„JELEN-lét, JÖVŐ-kép” 
SZABADEGYETEM - A TELEPÜLÉSI 
IFJÚSÁGI MUNKA AKTUALITÁSAI

Az Erzsébet Ifjúsági Alap szabadegyetemet szervez „JELEN-lét, 

JÖVŐ-kép” - a települési ifjúsági munka aktualitásai” címmel. 

A szabadegyetem során górcső alá vesszük az ifjúsági munka különböző 

területeit és támogatjuk a települési ifjúsági stratégiaalkotási folyamatokat.

A rendezvény időpontja: 2021.09.06-08. (hétfő-szerda)

Információk és regisztráció:

FIATALOK – AKTIVITÁS – JÖVŐ

III. Ifjúsági Munka Konferencia 

„A fiatalok aktivizálásának lehetőségei és az ifjúsági munka” címet viseli az konfe-

rencia, melyet a Nemzeti Ifjúsági Tanács és a Budapesti Európai Ifjúsági Központ 

közös szervezésben valósit meg, idén harmadik alkalommal, szeptember 29-én.

Információk az eseményben:

TOVÁBB

TOVÁBB

https://unp.hu/post/jelenlet-jovokep-szabadegyetem--a-telepulesi-ifjusagi-munka-aktualitasai
https://www.facebook.com/events/1141092913048009/?ref=newsfeed


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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https://futournet.hu/eletmod/blogolj-nalunk
https://futournet.hu/eletmod/blogolj-nalunk

