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Tudtad, hogy az Önkéntes Piactéren néhány kattintással jelentkezhetsz 

önkéntes programokra országszerte? Szűrhetsz tematika, hely vagy az akci-

ókat meghirdető szervezetek nevei alapján, és még IKSZ igazolást is köny-

nyedén begyűjthetsz. Mindezek mellett most 6 hónapon keresztül különbö-

ző értékes ajándékokkal jutalmazzuk az oldalon legaktívabb önkénteseket, 

de 55.000 forintos támogatásra is pályázhattok projektötletetek megvalósí-

tására. 

A pályázati feltételekről bővebben itt tájékozódhatnak: https://onkentes-

piacter.hu/palyazatok 

Ezúton is gratulálunk a májusi nyerteseknek, akik a „Hónap önkéntese” 

cím büszke birtokosai lettek: Fazekas Anna, Hamar Bettina, Lakatos Róbert, 

Szalánszki Márk.

Néhányan már át is vették díjat, melyről bővebb beszámoló itt érhető el: 

ÖNKÉNTESKEDNI MENŐ,  
ÉS MOST MÉG NYERHETSZ IS VELE!

TOVÁBB

https://onkentespiacter.hu/
https://onkentespiacter.hu/palyazatok
https://onkentespiacter.hu/palyazatok
https://www.facebook.com/erzsebetifjusagialap/photos/a.137201079690833/5302713413139548/


Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. az EFOP-1.2.3-VE-

KOP-15-2015-00001 azonosítószámú, Komplex ifjúsági fejleszté-

sek – Új Nemzedék Újratöltve című kiemelt projekt keretében a 

projekt tevékenységeit, azok hasznosulását összegző kérdőívet 

készítettünk, melyben kifejtheti véleményét a projekt során meg-

valósult szolgáltatásokkal kapcsolatban. Projektünk az elmúlt 

több mint 7 éve alatt sokszínű szolgáltatási palettával igyekezett 

a célcsoportok igényeit kielégíteni. Mind a fiatalok, mind a 

fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára szervezett 

programok, szolgáltatások, módszertani támogatások 

segítették őket céljaik elérésében. Ezúton kérjük 

partnereink segítségét abban, hogy osszák 

meg véleményüket a projekt keretében 

megvalósult szolgáltatásaink kapcsán.

A kérdőív itt érhető el:

 

AZ ERIFA KIEMELT PROJEKTJÉNEK 
ÖSSZEGZŐ, ÉRTÉKELŐ KÉRDŐÍVE
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https://survey.alchemer.eu/s3/90462392/ERIFA


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEKNEK 2022
A Nemzeti Ifjúság Tanács, az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoporttal (a továbbiak-

ban együtt: Kiíró) közösen pályázatot hirdet az Ifjúság Európai Évével kapcsolatos helyi és 

kiemelt programok megvalósítására. A pályázat célja olyan helyi, illetve kiemelt szemé-

lyes részvétellel megvalósuló rendezvények megvalósításának előmozdítása, amelyek 

összhangban állnak azzal az öt célkitűzéssel, melyet az Európai Unió prioritásként kezel 

az Ifjúság Európai Éve projekt keretében.

A pályázati feltételekről bővebben itt tájékozódhatnak: 

TOVÁBB
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ELSTARTOLT A  
III. TISZA-TAVI PET KUPA

Újra megrendezték az elmúlt évek egyik leg-

menőbb hulladékgyűjtő eseményét, a PET Kupát. 

A résztvevő csapatok tizennégy pillepalackokon 

lebegő hajóval és kenus különítménnyel startoltak 

el a Tiszafüredről. A versenyen több mint kétszáz 

petkalóz saját készítésű tutajjal Tiszafüredtől 

Tiszanána-Dinnyéshátig gyűjtötte a hulladékot 

a Tisza-tóról és az ártéri erdőkből. A PET Kupa 

hagyományaihoz híven, a Tisza-tóból kigyűjtött 

és 14 különböző frakcióra szétválogatott hulladék 

nagyobb része - mintegy 60 százaléka - újrahasz-

nosul.

Bővebben itt olvashatnak az eseményről: 

https://ifjusagitanacs.hu/2022/06/21/palyazati-felhivas-civil-szervezeteknek-2022/
https://futournet.hu/zoldovezet/pet-kupa


HÉTEZER DIÁK TÁBOROZIK NYÁRON 
A MAGYAR ERDŐKBEN  

A héten tizenkét útvonalon elindultak az erdei 

vándortáborok, amelyekben hétezer általános 

iskolás és középiskolai diák ismerkedik meg 

a környezettudatos életmóddal. Az Aktív- 

és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ által 

kezdeményezett és támogatott erdei ván-

dortáborok küldetése, hogy minél több fiatal 

szerezhessen ismereteket és tapasztalatot a 

magyar erdőkről. Az állami erdőgazdaságok 

közreműködésével, az  Országos Erdészeti 

Egyesület által szervezett, egyhetes táborok-

ban a résztvevők megismerkednek a környezet-

tudatos életmóddal is.

Bővebben itt olvashatnak az eseményről: 

RIVALLO – KÖZÖSSÉGI 
ÖTLETBÖRZE EGYSZERŰEN 

A Rivallo egy crowdsourcing, magyarosan: 

“közösségi ötletbörze” oldal, ahol az emberek két 

csoportja szolgálja ki egymás igényeit. Az egyik 

oldalon a megbízók keresik a saját projektjükre a 

megoldást, a másik oldalon pedig a megvalósítók 

keresik azokat a pályázatokat, amikre megoldást 

nyújthatnak. 

Bővebben itt olvashatnak a kezdeményezésről: 

ZOKNIBAN A SULIBAN – 
SZEMÉLYES ÉLMÉNYEK  
A FINN OKTATÁSRÓL 

Május 8-15. között a Magyar Pünkösdi Egyház 

Ifjúság és Családépítő Szolgálat misszióvezetője-

ként egy iskolai delegációhoz csatlakozva Finnor-

szágba utazott Jánosi Ferenc, ahol a finn oktatást 

és a keresztény iskolák működését figyelhette 

meg.

A bővebb beszámolót itt olvashatják:

LEGYÉL TE IS  
FESZTIVÁL ÖNKÉNTES! 

Jelentkezz mentornak a Fesztivál Önkéntes Köz-

pontba, és legyen ez életed legjobb nyara! 

Úgy érzed, hogy nincs nélküled fesztivál?

Ha szeretsz szervezkedni, problémákat megol-

dani, bírod az embereket, imádod a fesztiválokat, 

és szeretnél motiváló segítője lenni az önkénte-

seknek, jelentkezz a HelloMentor! programba! 

A részletes felhívás és a jelentkezési felület az 

alábbi linken érhető el: 

TOVÁBB
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https://rivallo.hu/
https://vira.hu/2022/06/03/zokniban-a-suliban-szemelyes-elmenyek-a-finn-oktatasrol/
https://hellomentor.org/mentorkepzes-2020/?fbclid=IwAR2o6xZBjDM4AFtRXc1kfTt4FWzxSo5aseQr6S-rBK6DLx_CXRfnZ5c_N-o
https://futournet.hu/zoldovezet/erdei-vandortaborok


RURAL INSPIRATION 
AWARDS (RIA) 2022: 
„A JÖVŐ A FIATALOKÉ” 
FELHÍVÁS

A sikeres történetek sokakat ösztönözhetnek 

arra, hogy ők maguk is belevágjanak terveik 

megvalósításába és kihasználják az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapban és 

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapban 

rejlő lehetőségeket. Az ilyen kezdeményezések 

segítenek abban, hogy a vidéki területek egyre 

inkább megfeleljenek a 21. század gazdasági, 

környezeti és társadalmi kihívásainak.

Ennek érdekében a példaértékű fejlesztések-

kel kapcsolatos kulcsfontosságú információkat 

össze kell gyűjteni és hatékonyan meg kell 

osztani. Ezt a célt szolgálja a Rural Inspiration 

Awards (RIA) 2022.

A pályázati feltételekről bővebben: 

100 SZÓBAN VESZPRÉM   

A kultúra fővárosát Magyarország adja Euró-

pának 2023-ban, ezért a szervezők megnyitják 

a csatlakozás lehetőségét Veszprém határain 

túl is mindazok számára, akiknek van száz-

szónyi emlékük, mondanivalójuk, történetük 

Veszprémről. A pályázat célja kortárs történe-

tek gyűjtése Veszprémről a ma élő emberek 

irodalmi jellegű írásművein keresztül. Szeret-

nének széles részvételi lehetőséget biztosítani 

a város kollektív képzeletének alakításában, 

továbbá kapcsolódást a közösségi identitásfor-

máláshoz.

A pályázati feltételekről bővebben:

PÁLYÁZATOK, FELHÍVÁS 5
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FELHÍVÁS A TEMPUS 
KÖZALAPÍTVÁNY DIGITÁLIS 
MÓDSZERTÁRÁBAN VALÓ 
MEGJELENÉSRE – 2022

A Tempus Közalapítvány Digitális Módszertá-

ra az IKT eszközök kreatív használatával kap-

csolatos módszertani ötletek tárhelye. A mód-

szertár gazdagítására idén is felhívást tesznek 

közzé: július 1. és augusztus 14. között várják 

azok jelentkezését, akik megosztanák saját öt-

leteiket a Digitális Módszertár felhasználói szá-

mára. A feltöltött módszertani ötleteket szak-

értők értékelik, amelyek közül a legjobbnak 

ítélt ötletek Digitális Pedagógus Díjat kapnak. 

A díjazottaknak szakmai kiadványokban és a 

2022 őszén megrendezésre kerülő Digitális Tér 

Konferencia 2022 szekcióiban is lehetőséget 

biztosítanak a bemutatkozásra. 

A pályázati feltételekről bővebben itt tájéko-

zódhatnak: https://pafi.hu/p/felhivas-a-tem-

pus-kozalapitvany-digitalis-modszertara-

ban-valo-megjelenesre-2022 

Felhívás rövid tanulmányútra, Olaszországba

Az olasz Külügyi és Nemzetközi Együttmű-

ködési Minisztérium pályázatot hirdetett rövid 

olaszországi tanulmányútra. A felhívásra ma-

gyar állampolgárságú szakemberek (egyetemi 

oktatók, klinikai- vagy kutatóintézet, kulturális 

intézmény munkatársainak) jelentkezését vár-

ják. 

A pályázati feltételekről bővebben: 

TOVÁBB TOVÁBB

https://www.mnvh.hu/news/2022-06-07/150125/rural-inspiration-awards-ria-2022-jovo-fiataloke-felhivas?fbclid=IwAR0W7cqGbqxgJNpBEEJnPtkE8v9RapVr86pP9mwwjUoA7KoJI2aJLWLXwq4
https://pafi.hu/p/felhivas-a-tempus-kozalapitvany-digitalis-modszertaraban-valo-megjelenesre-2022
https://pafi.hu/p/100-szoban-veszprem
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VI. ÉJSZAKAI KEREKEZÉS

Idén ismét megrendezésre kerül a VI. Éjszakai 

kerekezés, mely Vértesszőlős – Tata – Vértesz-

szőlős útvonalon várja az érdeklődőket. 

Bővebb információ az eseményről:

II. DEBRECENI  
UTCAZENE NAPOK  

Újra az utcazenészeké lesz a tér Debrecen-

ben július végén. 4 belvárosi helyszínen, mint-

egy 20 fellépő zenekar koncertje lesz ingyene-

sen megtekinthető 3 napon keresztül. 

Bővebb információ az eseményrő:

NEMZETKÖZI EST 

„Tudod, miért tesznek az izlandiak ételt és 

italt a kövek és láva elé? Vagy hogy a franciá-

kat miért találod szombatonként menetelni az 

utcákon? Vagy hogy miért esznek a spanyolok 

12 szőlőszemet újévkor?”

Július 1-jén interkulturális éjszakát tartanak 

Magyarországon, a Kiskultúrban! Lesznek éte-

lek, italok és sok érdekes információ Izlandról, 

Franciaországról és Spanyolországról. 

Bővebb információ az eseményről:

DIÁKPIKNIK 

Tatabánya Megyei Jogú Város Diákönkor-

mányzatának szervezésében kerül megrende-

zésre a II. Diákpiknik, a Csónakázó-tó szigetén. 

Az eseményen két helyi zenekar is gondosko-

dik majd a jó hangulatról. 

Bővebb információ az eseményről:

TOVÁBB

TOVÁBB

TOVÁBB
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https://www.facebook.com/events/548336683434187/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/912182973515578/
https://www.facebook.com/events/764471248021055/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/382339540547522/?ref=newsfeed


KÉPZÉSEK AZ ERZSÉBET 
IFJÚSÁGI ALAP  
SZERVEZÉSÉBEN 

Az eddigi évek jó gyakorlatait követve 2022-ben 

is megrendezésre kerülnek a nagy sikernek örven-

dő képzéseink. A szervezeti igényekhez szabott 

30 órás tanfolyami Közösségszervezés alapfokon 

képzésünk tekintetében bővebb információt és 

regisztrációs felületet Lukács Éva szakmai mun-

katársunknál igényelhet az Lukács Éva szakmai 

munkatársunknál igényelhet az eva.lukacs@erifa.

hu; 06-30/579-1953 elérhetőségeken. 

OSZD MEG VELÜNK  
A JÓ GYAKORLATODAT! 

Várjuk azokat az ifjúsági munka, illetve az ön-

kéntesség területén alkalmazott jó gyakorlatokat, 

melyek a gyakorlatban már kipróbálásra kerültek. 

Ezek lehetnek olyan innovatív eljárások, mód-

szerek vagy tevékenységek, amelyek minőségi 

változást hoztak, eredményesen adaptálhatóak, 

továbbá fenntarthatóságra törekszenek, újszerű-

ek, építőjellegű megközelítéseket, és technikákat 

alkalmaznak. A beküldők lehetőséget kapnak arra, 

hogy az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. által 

2022. nyarán megrendezésre kerülő konferenciák 

valamelyikén személyesen is bemutassák jógya-

korlatukat! 

Emellett szeretnénk felhívni a figyelmet arra, 

hogy az https://unp.hu/jo-gyakorlatok oldalon 

már elérhetőek olyan programok, projektek, mód-

szerek melyeket, mint jó gyakorlatok szeretnének 

megosztani Veletek a megvalósítók! 

Amennyiben Te vagy a környezetedben tevé-

kenykedő szervezet valósított meg olyan gyakor-

latot, amelyet úgy gondolsz érdemes bemutatni 

másoknak is, ne habozz kitölteni az űrlapot, me-

lyet itt találsz meg:

TOVÁBB
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mailto:eva.lukacs%40erifa.hu?subject=
mailto:eva.lukacs%40erifa.hu?subject=
https://unp.hu/jo-gyakorlatok
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI9InLOjqZNI4Xa1CIsG-hJIoFwzwQVoFXQfARR-jrAJ8KIA/viewform
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Felgyorsult az életünk. Rengeteg 

minden történik velünk nap, mint nap. 

És bizony ezek feldolgozásához idő 

kell. Banálisan hangzik, de így van. 

Sokféle módszer létezik minderre. Mi 

most ajánlunk neked egyet.

Mégpedig az írást! Mindenkinek 

vannak jó és rossz periódusai az élet-

ben. 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!

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

