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A rendezvényen szép számmal megjelent közönséget a két társrendező 

szervezet képviseletében dr. Varga-Bajusz Veronika a Tempus 

Közalapítvány főigazgatója és Ament Balázs, az ERIFA programcsoport 

vezetője köszöntötte. Ezt követően a Magyar Fiatalok 2020 gyorsjelentés 

vezetője, Dr. Székely Levente vette át a szót, aki röviden ismertette 

a tanulmány eredményeit, melyekből kiderült, hogy a korábbi évek 

vizsgálataiban fellelhető tendenciák sok kérdéskörben továbbra is 

folytatódtak (családalapítási kedv, nyelvismeret, digitális jelenlét, magyar 

identitástudat erősödése).

A megszokott témák mellett a világjárvány fiatalokra gyakorolt hatásaira 

is kiterjedt a kutatás, mely egy újonnan megjelenő problémára is 

rávilágított, ami a baráti társaságok, közösségek hiánya. Ez az egész 

konferencia alatt visszatérő motívumként jelentkezett, mint az egyik 

legfontosabb megoldandó probléma a generáció tagjai között.

EREDMÉNYESEN ZÁRULT AZ 
IFJÚSÁGSZAKMAI KONFERENCIA

TOVÁBB

https://futournet.hu/eletmod/jovo-vitai
https://futournet.hu/eletmod/magyarfiatalok2020
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Fiatalok a településeken - Az EU ifjúságstratégiája 

helyben

Egy remek programsorozatot ajánlunk 

figyelmetekbe! Célja, hogy tájékoztatást biztosítson 

az Európai Unió Tanácsa által elfogadott 

ifjúsági stratégia helyi szintű megvalósításához. 

Forráslehetőségek, szakmai-módszertani 

támogatási lehetőségek és jó gyakorlatok 

bemutatása útján utat mutat a beazonosított 

fejlesztési irányokba történő elmozdulásra. 

Emellett lehetőséget teremt a helyi ifjúsági 

munka érintettjei (polgármester, alpolgármester, 

képviselő, ifjúsági referens, bizottsági tag, hivatali 

munkatárs, intézményvezető, ifjúsági szakemberek 

és aktív fiatalok) számára a kapcsolatteremtésre és 

párbeszédre. 

Bővebben a rendezvénysorozatról: 

VAN BENNE VALAMI?!

TOVÁBB

https://vanbennevalami.hu/?fbclid=IwAR3fMfOhrXM-xaK_MrtBmW0FO01vQiJfB-YFRQ_6BiRIaQW_mwep1elnm8Q


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.

Jelentkezési határidő: 2021. október 17.

Teljes leírás a honlapunkon: 

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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EGY LÁTÓÚT MARGÓJÁRA - TELEPÜLÉSI IFJÚSÁGI 
KEZDEMÉNYEZÉSEK MÉHKERÉKEN

Az Erzsébet Ifjúsági Alap munkatársai számára 

mindig öröm, szakmai megerősítés, ha egy-egy 

kezdeményezésünk, programunk után arról 

értesülünk, hogy partnereink a tettek mezejére 

léptek. Békés megyében újabb település jelent 

meg az ifjúsági munka térképén, köszönhetően 

néhány aktív fiatalnak és az elkötelezett veze-

tésnek.

További információk az eseményről: 

A FIATAL GAZDÁKAT 
ÜNNEPELTÉK 
EGYHÁZASFALUBAN

A megyei fiatal gazdakör minden évben meg-

szervezi a találkozóját, ahol a tagok oszthatják 

meg egymással a tapasztalataikat. Ez a múlt 

évben elmaradt, idén egy nyilvános, családias 

programokkal teli rendezvénnyel pótolták.

– A mezőgazdaság egyre jobban elöregszik, 

a létszám fogyatkozik és az aktívan gazdál-

kodó fiatalok száma is csak csökken. Ebből 

kiindulva szerveztük meg az első fiatal gaz-

dálkodók találkozóját, aminek az sem titkolt 

célja, hogy népszerűsítsük a mezőgazdasá-

got – mondta el Derdák Gábor, a rendezvény 

szervezője és a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Fiatal Gazdakör elnöke.

A MAI FIATALOK SZÁMÁRA IS 
VONZÓ A CSERKÉSZET!

Ezt bizonyítja a napokban megrendezett Városi 

Cserkésznap, ahol Kecskemét négy cserkész-

csapata mutatta be az érdeklődőknek, mitől 

is vonzó a cserkészet. Ráadásul az esemény 

új utakra terelheti a helyi cserkészeket, hiszen 

összekovácsoló erővel is bírt számukra.

Több információ a témában itt: 

TOVÁBB
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https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/sajat-torzshelyet-kertek-a-fiatalok-4303331/
https://www.kisalfold.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/a-fiatal-gazdakat-unnepeltek-egyhazasfaluban-fotok-video-11271833/
https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-mai-fiatalok-szamara-is-vonzo-a-cserkeszet-4223990/


PÁLYÁZATOK, FELHÍVÁS

„SEGÍTS JÓL!” PÁLYÁZAT

A Katolikus Karitász - Caritas Hungarica országos 

rajz- és fotópályázatot hirdet „Segíts jól!” címmel 

a szervezet 90. jubileumi éve és az önkéntesség 

éve alkalmából. A pályázat célja, hogy a résztve-

vők bemutassák az általuk megtapasztalt segítő 

tevékenységet a rajzolás és a fényképezés művé-

szi eszközével.

A pályázat témája: „Tegyetek jót mindenkivel!” 

(Gal 6,10), azaz hogyan segít a Karitász és hogyan 

segítesz Te?

Beküldési határidő: 2021. október 15.

A pályázatról részletesebben: 

BURSA-2022-B FELHÍVÁS 
PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium meg-

bízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hun-

garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-

pályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 

kívánó fiatalok számára.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érde-

kében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 

fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos 

helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak 

folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkor-

mányzat illetékességi területén lakóhellyel ren-

delkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőok-

tatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 

(nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

Pályázati leírás: 

TOVÁBB
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https://www.szfvar.katolikus.hu/hirek/karitasz-rajz--es-fotopalyazat-20210601
https://emet.gov.hu/bursa-2022-b-felhivas-palyazok-reszere/
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6ÖNKORMÁNYZATOK IFJÚSÁGI 
STRATÉGIAFEJLESZTÉSE – ONLINE 
MŰHELYMUNKA

Tudásátadó esemény önkormányzatoknak ifjúsági stratégia 

kidolgozásához és a fiatalok bevonásának elősegítéséhez. A Tempus 

Közalapítvány Fejlesztő őszi keddek önkormányzatoknak című 

eseménysorozatának része. 

Az új Erasmus+ program egyik kiemelt prioritása a társadalmi részvétel 

elősegítése. Ennek érdekében a Tempus Közalapítvány fejlesztő eseményeket 

szervez önkormányzatok, települések ifjúsági ügyekért felelős szakemberei 

számára a fiatalok bevonásának, aktív társadalmi részvételének támogatására 

Fejlesztő őszi keddek önkormányzatoknak címmel.

Időpont: 2021. 09. 28., 10:00-15:30

Helyszín: online

BUDAPESTI EURÓPAI  
IFJÚSÁGI KÖZPONT

2021. szeptember 29. 10:00 – 17:15 – Budapesti Európai Ifjúsági Központ

Ifjúsági szakember vagy? Saját projektet vezetsz, vagy részt veszel 

egy civil szervezet működtetésében? Önkéntesekkel dolgozol együtt? 

Közösségszervezőnek tanulsz, vagy más kapcsolódó területről érkezel?  

Ez a te rendezvényed lesz!

A Nemzeti Ifjúsági Tanács és a Budapesti Európai Ifjúsági Központ az idei 

évben harmadik alkalommal rendezi meg közös Ifjúsági Munka  

Konferenciáját. A rendezvényre 60 fő személyes részvétellel is  

regisztrálhat, továbbá a jelentkezőknek igény szerint online is közvetíteni 

fogjuk a rendezvényt.

A rendezvény teljes leírása: 

TOVÁBB
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https://tka.hu/rendezveny/15728/onkormanyzatok-ifjusagi-strategiafejlesztese-online-muhelymunka
https://ifjusagitanacs.hu/rendezveny/ifjusagi-munka-konferencia/


KONFERENCIA EURÓPA JÖVŐJÉRŐL:  
A POLGÁRI VITACSOPORTOKÉ A TEREP

A következő hónapokban több alkalommal is üléseznek a polgári 

vitacsoportok, hogy megvitassák az EU jövőjét és a polgárok ötletei 

nyomán ajánlásokat fogalmazzanak meg.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián a vita középpontjában a polgá-

rok javaslatai állnak arról, hogyan felelhet meg az EU a jövőbeli kihí-

vásoknak. A polgári vitacsoportoknak kiemelt szerepük van, ugyanis 

ők vitatják meg az EU-szerte rendezett eseményeken elhangzó ötle-

teket, valamint a konferencia online platformján közzétett javaslatokat. 

Ezt követően ajánlásokat fogalmaznak meg, amelyeket az uniós intéz-

mények és más érdekelt felek is megvitatnak.

A programsorozatról bővebben: 

TOVÁBB
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20210902STO11111/konferencia-europa-jovojerol-a-polgari-vitacsoportoke-a-terep


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!

B
L

O
G

 A
JÁ

N
L

Ó

8

TOVÁBB

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

