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Megmutattátok, megszavaztátok, mi pedig megajándékozzuk a legjobba-

kat!.

Kevés kritériumot szabtunk a kreativitásnak, így rengeteg érdekes és elgon-

dolkodtató művészeti alkotással ajándékoztatok meg minket. A beérkezett 

pályázatok változatossága miatt úgy döntöttünk, a nyertest közönségszava-

zás útján választjuk ki, hiszen pályázatunk célja elsősorban nem a technikai 

megvalósítás értékelése volt, hanem a Z generáció egyéni látásmódjának, 

kreatív gondolkodásának megmutatása.

1. helyezett: Peresztegi Botond – A(Z) generáció

2. helyezett: Takaró Milán – eZek lennénk?

3. helyezett: Ilka Benjámin – Zene pandémia idején

Különdíj: Izsó Emese Zsófia – Z vagyok

A nyertes pályamunkákat az alábbi linket tudod megtekinteni:
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TOVÁBB

Lezárult az 
„Új geneRÁCIÓ – Mutasd meg a világodat!” 

közönségszavazása!!

https://futournet.hu/eletmod/itt-vannak-az-uj-generacio-palyazat-nyertesei
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TOVÁBB

Képzésünket olyan személyeknek ajánljuk, akik minimum középfokú vég-

zettséggel rendelkeznek, s az ifjúságügyben vagy civil szervezetben pro-

jektek megvalósításában tevékenykednek, vagy a jövőben ezzel kívánnak 

foglalkozni, s felkészültséget távoktatás keretében kíván szerezni. A képzé-

sekről bővebb információkat itt találhattok.

A civil projektmenedzsment alapjai és gyakorlata / 2021. 04. 13 - 22.

Jelentkezési link >>

Jelentkezési határidő: 2021. 04. 06. 9:00  

(vagy amíg a férőhelyek be nem telnek)

A KÖVETKEZŐ, ONLINE FELNŐTTKÉPZÉSÜNKET 
AJÁNLJUK 2021. MÁRCIUSÁBAN

TOVÁBB

Ha úgy érzed, hogy szívesen írnál, 

megosztanád a gondolataidat, de nem 

találtad még meg erre a megfelelő 

felületet vagy megosztanád néha a 

nagyközönséggel, de nem feltétlenül 

Facebook-on, akkor itt a megoldás 

számodra! Létrehoztunk egy oldalt 

kifejezetten azoknak a fiataloknak, akik 

kipróbálnák magukat az írás világában.

Ha többet megtudnál a programról, 

látogass el honlapunkra

BLOGOLJ NÁLUNK!

http://unp.hu/hirek/az-elmenyakademi-nyerte-a-2020-as-erzsebet-novum-dijat
http://unp.hu/hirek/szakmai-kepzeseink-folyamatosan-frissul
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKTrtr6Pw515LMWp7dHM4eIVFEvtjI9gL_ZhQXr-kIWBPmOA/viewform?usp=sf_link
https://futournet.hu/eletmod/blogolj-nalunk


SEGÍTÜNK!  
– A SZAKÉRTŐ VÁLASZOL
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Az utóbbi időben mindannyian egy kicsit ta-

nácstalannak érezhetjük magunkat, ez nem is 

meglepő, hiszen eddig teljesen ismeretlen ta-

lajon járunk. Felgyülemlettek benned a kérdé-

sek? Nem tudod, kihez fordulj? Ha nem vírusz-

szakértőt keresel, akkor ifjúsági szakembereink 

adhatnak neked egy pár választ. Látogass el 

Ifjúsági Navigátor honlapunkra, ahol név nélkül 

teheted fel kérdéseidet. Keress bátran minket, 

mi itt leszünk, reméljük te is!

MDSZ GAMETIME 

Az iskoláskorú gyerekek aktivizálására újra 

elindította online játékát a Magyar Diáksport 

Szövetség (MDSZ). A nyolc sportágban, egyen-

ként tizenkét kihívással induló Diákolimpia 

GameTime 2 a felfüggesztett diáksportverse-

nyeket, közte a Diákolimpiát igyekszik pótolni a 

résztvevő sportolók és pedagógusok számára. 

Többet is megtudhatsz a témáról a következő 

linken:

VÁROSI DIÁK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT 
ALAKULT TATABÁNYÁN

Tatabányán hosszú idő telt el úgy, hogy nem 

volt a megyeszékhelyen városi diákönkor-

mányzat. 2021. január 14-én megalakult a Tata-

bányai Városi Diák- és Ifjúsági Önkormányzat. 

Egy nappal később, január 15-én VDÖK testü-

lete megtartotta a választó ülését Tatabányán 

a polgármesteri hivatalban. Az eseményen 

Tatabánya polgármestere, Szücsné Posztovics 

Ilona is jelen volt és elmondta: nagy büszkeség 

polgármesterként részt venni a diákok kezde-

ményezésében. 

A frissen megválasztott diákpolgármester, 

Kerekes Máté István elmondta, hogy rengeteg 

programot terveznek a 2021-es évben. 

Kiemelkedik közülük a Drogprevenciós nap 

és az Ifjúsági bál. A diákpolgármester hangsú-

lyozta, hogy céljuk képviselni a diákok érde-

keit, rendezvényeket szervezni és a környező 

diákönkormányzatokkal kialakítani egy baráti 

viszonyt, hogy megyei szintű események is 

létrejöhessenek.

TOVÁBB

TOVÁBB
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http://ifjusaginavigator.ujnemzedek.hu/askhelp/
https://www.gametime.diakolimpia.hu/#/
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4
A Nemzeti 

Művelődési In-

tézet Pest Megyei 

Igazgatóságán 

minden félévben több 

hallgató is szakmai gya-

korlatát tölti. Néhányuk már 

írt arról, hogy miért is választotta 

a közösségszervező szakot. Most egy újabb 

írás született Berényi Petrától a témában.

Az érettségi mellett nagy stresszfaktort jelenthet 

a pályaválasztás, főleg akkor, ha a tanuló ambíciói 

között van a környezetének formálása, a kultúra 

és a művészeti ágak közvetítése. Emiatt voltam én 

is nehéz helyzetben, mivel szerettem volna olyan 

szakmát választani, ahol azzal foglalkozhatok, amit 

szeretek. A szakok nézegetése közben találtam 

rá a közösségszervezésre, amiről még akkor nem 

tudtam, hogy mit rejt pontosan, de így 3 év után 

visszagondolva egyáltalán nem bántam meg, hogy 

ezt a képzést választottam. Ezzel a kis leírással sze-

retnék segíteni azoknak, akik épp ez előtt a döntés 

előtt állnak.

Miért ajánlom, hogy közösségszervező legyél? Be-

látást nyerhetsz a kulturális intézmények életébe, 

megismerheted a hagyományainkat, tehetsz azért, 

hogy összetartó és együttműködő közösségek 

alakuljanak, akik képesek társadalmi szintű problé-

mákat is megoldani, vagy szervezhetsz olyan ren-

dezvényeket, akár kulturális, akár szervezeti szinten, 

amiknek csak a saját képzeleted szab határt.

A teljes interjút a következő oldalon találjátok:

SZAKMAI GYAKORLAT AZ NMI-BEN

TOVÁBB

2021. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI ÉVE

Az Önkéntesek Nemzetközi Éve (2001) és az 

Önkéntesség Európai éve (2011) után 11 civil 

szervezet kezdeményezése révén Magyarország 

Kormányának támogatásával 2021-et az Önkén-

tesség Magyarországi Évének nyilvánították. A 

kezdeményezéshez csatlakoztak további civil 

szervezetek, önkormányzatok, valamint vállal-

kozások is. Az idei kezdeményezésnek bárki 

résztvevője lehet, az is, aki csak egy órát sze-

retne önkénteskedni és az is, aki szervezetével 

nagyobb akciókba vonja be az önkénteseket, 

akár az egész települését vagy az országot. A 

lehetőségek egész évben nyitva állnak mindenki 

számára. A 2021-es Önkéntesség Magyarországi 

Évéhez csatlakozott Miklósa Erika, Kossuth- és 

Liszt Ferenc-díjas magyar koloratúrszoprán 

opera-énekesnő, a Halhatatlanok Társulatának 

örökös tagja, valamint Gundel Takács Gábor 

Táncsics Mihály-díjas magyar újságíró, műsor-

vezető, sportriporter, kommentátor, mint az év 

nagykövetei. 

A kapcsolódó sajtóesemény itt nézhető vissza.

https://nmi.hu/megyei-iroda-hir/miert-erdemes-a-kozossegszervezes-szakot-valasztani/
https://www.facebook.com/watch/?v=435729697574388
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Szeretnél részese lenni egy különleges kiállításnak? Szívesen megmutatnád munkáidat? Itt a 

remek alkalom, pályázz a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által meg-

jelentetett idei évi nyílt pályázati felhívásra, és kiállításon szerepelhetsz a szentendreiMANK 

Galériában. 

A pályázat célja:

A MANK kiemelt célkitűzése, hogy a fiatal generáció számára a kor kihívásainak megfelelő 

megjelenést biztosítson, törekvéseikben támogassa őket, ezért a Társaság egyedülálló kez-

deményezésének köszönhetően immár második alkalommal olyan 35 év alatti fiatal képzőmű-

vészeknek kíván bemutatkozási lehetőséget biztosítani a szentendrei MANK Galériában, akik 

lendületükkel, tehetségükkel már most kiemelkedő alkotásokat tudhatnak maguk mögött.

Pályázni online lehet a www.alkotomuveszet.hu weboldalon keresztül, május 17-ig.

MŰVÉSZET ÉS JÁTÉK 
FIATAL MŰVÉSZEK 
NYÁRI TÁRLATA
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MÁS-KÉP(P): CIVIL JÓGYAKORLATOK  
 A JÁRVÁNY IDEJÉN PÁLYÁZAT

A Zala Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ felhívást tesz közzé Zala 

megyei civil szervezetek számára.

A felhívás célja összegyűjteni, azokat a kezdeményezéseket, amelyekkel a 

koronavírus-járvány idején a civil szervezetek veszélyeztetett célcsoportokat 

támogattak, vagy saját közösségük céljainak megvalósulását biztosították.

Benyújtás határideje: 2021. március 31.

További információk találhatóak a pályázat menetéről  

és a díjazásról a http://zalacivil.hu/ honlapon. 

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZAKMAI 
NAPOT SZERVEZ AZ ERZSÉBET IFJÚSÁGI 
ALAP

A szakmai napon a fiatalok, civil szervezeti vezetők, szakemberek osztják 

meg velünk gondolataikat,jó gyakorlataikat az alternatív módon, valamint 

online is teljesíthető iskolai közösségi szolgálat kapcsán.

Az ingyenes, de regisztrációhoz kötött rendezvényről honlapunkon 

találhatsz több információt.
TOVÁBB
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https://alkotomuveszet.hu/
http://zalacivil.hu/
https://unp.hu/hirek/iskolai-kozossegi-szolgalat-a-pandemias-idokben-oke-de-hogyan


P
R

O
G

R
A

M
 A

JÁ
N

L
Ó

ÚJRA KÍVÁNCSIAK A FIATALOK VÉLEMÉNYÉRE

Kérdőíves felmérést készít a Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért (KÖSZI) Veszprém 

megyében. A térség közel 60 településének 13-30 év közötti fiataljait immár harmadik 

alkalommal keresik meg az elkövetkezendő időszakban, online formában a szakemberek. 

A kutatás elsődleges célja a vidéken élő fiatalok élethelyzetének, motivációinak felmérése és az 

egyes települések ifjúságra szabott fejlesztési lehetőségeinek feltárása. 

A korábbi vizsgálat eredményeinek köszönhetően olyan ifjúsági bázisok jöttek létre a régióban, 

melyek a fiatalok igényeit tartják szem előtt, továbbá életre szóló élményeket biztosítanak 

számukra – többek között rövid és hosszú távú önkéntes lehetőségek biztosításával. 

Amennyiben szeretnétek bekapcsolódni a kutatásba vagy élnétek az önkéntes lehetőségekkel, 

keressétek a felmérés elkészítésében is segítő egyik helyi szervezetet, a Fekete Sereg Ifjúsági 

Egyesületet.

ONLINE DRÁMA- 
FOGLALKOZÁS AZ ONLINE 
BÁNTALMAZÁSRÓL

Mit tehet az, akit az online térben nem hagynak 

békén a kortársai? Miként kérhet segítséget a bará-

taitól? És a felnőttektől?

Többek között ezeket a kérdéseket vizsgálja a Rog-

ers Alapítvány interaktív foglalkozása, amelyre még 

lehet jelentkezni, a következő linkeken:  

A minimum résztvevők száma 8 fő, a maximum 

pedig 15.

Az elérhető időpontok:

március 6. szombat 9.30-12.00

Jelentkezés >>

március 12. péntek 16.30-19.00

Jelentkezés >>

A programmal kapcsolatos kérdés esetén keressé-

tek bátran Áfra Laurát  

laura.afra@rogersalapitvany.hu 

Ha többet szeretnél megtudni a programokról:

További információért és regisztrációért keressétek 

a Tempus oldalát:
TOVÁBB

TOVÁBB
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https://www.koszi.org/
https://fekete-sereg.hu/
https://fekete-sereg.hu/
https://forms.gle/vLjBYsM2SYTq9yFBA
https://forms.gle/RQGT42pof2cXLZQP8
https://mailchi.mp/68352db70d04/februri-hrlevl-s-programajnl?fbclid=IwAR3h9RmF7j98bHuhAnGtx5JYtXZzo1_5_uDLDNG3PF9dGvG_z_MLBWEBoM8
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ujra-kivancsiak-a-tersegben-elo-fiatalok-velemenyere-4443247/
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INGYENES KÉPZÉS SZOCIÁLIS TERÜLETEN 
DOLGOZÓKNAK
Online, illetve térítésmentes programsorozatot indít a Seagull Család és Karrierpont Salgótarján-

ban 2021. február 9-től március 23-ig.

Az egyes programokra külön is lehet jelentkezni!

A programok célja:

 - Kézzelfogható segítséget adjon segítőknek a napi munkához, a nehéz helyzetek kezeléséhez 

és elviseléséhez.

 - A résztvevők tényleges változást tudjanak elérni a segítettek körében.

 - A tudás és módszertan bővítés növelje a segítő jártasságát és szakmai biztonságát, valamint 

lehetővé tegye, hogy a helyzetnek legjobban megfelelő módon történjen a segítői folyamat

Módszertanilag a következő területek állnak a program fókuszában:

 - A résztvevők által akár részlegesen ismert tudások felfrissítése és aktualizálása, valamint a 

segítő lehetőségeinek és korlátainak feltárása. A programok egyaránt foglalkoznak a segítő 

és a segített helyzetével, működésével, érzéseivel és lehetőségeivel.

A 4 részből álló programsorozat témái:

1.  Tranzakcióanalízis a segítői munkában – 2021.február 9. 9.00 – 12.00

2.  Stressz, stressz oldás, a tartós stressz kezelése – 2021. február 23. 9.00 – 12.00

3.  A kliens önértékelésének javítása, a kliens elkötelezettségének kialakítása –  

 2021. március 9. 9.00 – 12.00

4.  Az egyéni sorskönyvek hatása a kliens életére 2021. március 23. 9.00 – 12.00

Ha pedig többet szeretnél megtudni látogass el a Facebook oldalukra, ahol regisztrálni is tudsz 

az egyes eseményekre! TOVÁBB

TOVÁBB
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https://www.facebook.com/seagullcsak
https://www.facebook.com/fecskecegled
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MEGÚJUL A CIVIL 
KÖZÖSSÉGEK HÁZA
20 millió forintos támogatással tel-

jesen megújul a Pécs belvárosának 

szívében található Civil Közösségek 

Háza belső tere. A projekt várhatóan 

2022. március 31-én zárul.

TOVÁBB

TOVÁBB

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

INGYENES KÉPZÉS 
SZOCIÁLIS TERÜLETEN 
DOLGOZÓKNAK
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2021. 

januárjában útjára indította Mentorod leszek! 

című programját, melynek célja az iskolák, 

képzőhelyek és szakmák bemutatása a diákok 

szemszögéből, elsősorban a pályaválasztás 

előtt álló 7-8. osztályos tanulóknak. 

A programhoz 7 iskola, 31 mentor csatlakozott, 

de folyamatosan lehet csatlakozni.

A pozitív visszajelzések hatására programunkat 

folytatjuk, a részletekkel hamarosan jelentke-

zünk. Figyeljék Facebook oldalunkat! 
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https://www.facebook.com/legykepbenvasmegye
https://www.pecsma.hu/abszolut-pecs/megujul-a-civil-kozossegek-haza/?highlight=Meg%C3%BAjul%20a%20Civil%20K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek%20H%C3%A1za

