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TELEPÜLÉSI IFJÚSÁGI MUNKATÁRSAK  
ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA 2021

Az Erzsébet Ifjúsági Alap konferenciát szervez „A települési ifjúsági mun-

ka láthatóvá tétele - Települési ifjúsági munkatársak országos találkozója 

2021” címmel. A hagyományosan évente megszervezésre kerülő szakmai 

esemény célja a települési ifjúsági munka, valamint a fiatalokkal települési 

szinten foglalkozó szakemberek szakmai-, módszertani támogatása.

INDUL A FITMESS!!

Október 19-én elindult a FITMESS, az Erzsébet Ifjúsági Alap országos akci-

ója, melynek keretén belül játékos módon ismerkedhettek meg az egész-

ségesebb és sportosabb élet kialakításához használható módszerekkel. A 

legaktívabb osztályközösségek többnapos élménytábort nyerhetnek.

A kezdeményezés fókuszában a rendszeres testmozgás, a helyes táplálko-

zás és a belső motiváció fejlesztése áll, melyekre játékos formában szeret-

nénk ráirányítani figyelmet.

TOVÁBB

TOVÁBB

https://futournet.hu/eletmod/sportoljatok-es-nyerjetek-elmenytabort
https://unp.hu/post/telepulesi-ifjusagi-munkatarsak-orszagos-talalkozoja-2021


EGYÜTT A FIATALOKKAL! 
INFORMÁCIÓS LEVÉL 

A Tempus Közalapítvány hosszú távon támo-

gatja az önkormányzatokat, a településeket a 

fiatalok bevonása érdekében. Együtt a fiatalok-

kal! információs levelével olyan lehetőségeket 

szeretnének elérhetővé tenni az önkormányza-

toknak, amelyekkel a saját ifjúságügyi törekvé-

seiket, eszköztárjaikat, kapcsolataikat erősíthetik.

Az információs levél elérhető itt:

FÓKUSZBAN A TUDATOS 
ÉLETPÁLYATERVEZÉS

Útjára indult az Erzsébet Ifjúsági Alap hiány-

pótló kezdeményezése, az IFJÚSÁGI NAPOK, 

mely során komplex szolgáltatások biztosí-

tásával kíván hozzájárulni a fiatalok tudatos 

életpályatervezéséhez, a sikeres karrier és 

foglalkozás megválasztásához, a motiváció 

kialakításához és fenntartásához, és nem 

utolsó sorban a közösségépítéshez.

Ide kattintva többet megtudhatsz az Ifjúsági 

napokról: 

IFJÚSÁGI TÁBOROK 
A TUDATOS 
ÉLETPÁLYAÉPÍTÉS 
JEGYÉBEN

Biztosan sokan emlékeztek még az Erzsébet 

Ifjúsági Alap saját fejlesztésű applikácójához, 

az ÖKO Naplóhoz kapcsolódó játékra. Ennek 

keretében a legjobban teljesítő osztálykö-

zösségeket díjaztuk többnapos kirándulással, 

ahol különböző csoportos fejlesztő foglalko-

zásokon vehettek részt. 

Érdekes tapasztalatokért kattints ide: 

TOVÁBB

TOVÁBB
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HOGYAN TOVÁBB? A 
TUDATOS TERVEZÉS A 
SIKER KULCSA

Örömteli tény, hogy a nemrég bemutatott 

Magyar Fiatalok 2020 kutatás eredményei 

alapján egyre több fiatal érez motivációt, 

hogy tanulmányait minél magasabb szinten 

folytassa. Lássuk, mik a trendek, és mire 

érdemes odafigyelni, hogy megalapozd egy 

szép karrier lehetőségét!

Teljes cikk itt:

TOVÁBB
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https://erasmusplusz.hu/egyutt-a-fiatalokkal-informacios-level-onkormanyzatoknak
https://unp.hu/post/fokuszban-a-tudatos-eletpalyatervezes
https://futournet.hu/eletmod/ifjusagi-taborok-a-tudatos-eletpalyaepites-jegyeben
https://futournet.hu/suli--melo/hogyan-tovabb


PÁLYÁZATOK, FELHÍVÁS

WEKERLE SÁNDOR 
KÖNYVTÁRBŐVÍTÉSI 
PÁLYÁZAT

A pályázat célja, a magyar könyvtárak ellátása 

a magyar nyelv új, korszerű szótáraival. A TINTA 

Könyvkiadó korszerű kiadványai híven tükrözik 

szókincsében gyorsan változó nyelvünket. Ezek 

a könyvek, szótárak, munkafüzetek hozzájárul-

nak az anyanyelvi kompetencia fejlesztéséhez, 

segítséget nyújtanak a szabatos, helyes nyelv-

használathoz. A kétnyelvű szótárak hatékonyan 

támogatják az idegen nyelvek gyors elsajátítását.

Határidő: 2021.11.12.

Több információ a pályázatról: 

MESTERVIDEÓ PÁLYÁZAT

A Magyar Államkincstár harmadik alkalommal 

meghirdetett, országos MesterVideó Pályázatá-

nak célja, hogy a videók elkészítésén keresztül 

kreatív, játékos módon segítse a fiatalok pénzügyi 

tudatosságának kialakítását, pénzügyi ismere-

teiknek bővítését. Ragadj okostelefont, készítsd 

el videódat az alábbi témák egyikében, és nyerj 

akár 150.000 Ft értékű műszaki vásárlási utal-

ványt! Idén már nem csak a YouTube-ra töltheted 

fel elkészült videódat, hanem TikTok-kal is bemu-

tathatod gondolataidat.

Határidő: 2021.11.21.

Pályázati leírás: 

TOVÁBB
TOVÁBB
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http://www.tintakiado.hu/news_view.php?id=729
https://mestervideo-palyazat.hu/?fbclid=IwAR2feJJHEYkGOs5I_E3Q9RbVfqTtqoXMwGLej-mLJrrWEiKZtkuvvGeZ-ks
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ROMA IFJÚSÁGI KONFERENCIA 2021

A Budapesti Európai Ifjúsági Központ, a Phiren Amenca és a Nemzeti 

Ifjúsági Tanács közös együttműködésében az idei évben első 

alkalommal rendezi meg közös Roma Ifjúsági Konferenciáját.

Részletes leírás:

ESZKÖZÖK A HELYI SZINTŰ  
IFJÚSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IFJÚSÁGI 
MUNKA FEJLESZTÉSÉRE

Műhelymunkasorozat a fiatalokkal való közös munka erősítéséhez, 

a foglalkozások felépítéséhez, és az ifjúsági munka szervezeten belüli 

elismeréséhez, támogatásához.

Az eseménysorozat három tudásátadó, felkészítő műhelymunkából áll. 

Hozzásegíti az önkormányzati munkatársat, ifjúságsegítőt a fiatalokkal való 

közös munka, foglalkozások felépítéséhez, valamint munkájuk szervezeten 

belül történő elismeréséhez, támogatásához.

Időpont: 2021.11.09-30.

Helyszín: online

Több információ a rendezvénysorozatról: 

TOVÁBB

TOVÁBB

https://tka.hu/rendezveny/15759/eszkozok-a-helyi-szintu-ifjusagi-reszvetel-es-ifjusagi-munka-fejlesztesere
https://www.facebook.com/events/1293693711091788?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
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FIATALOK A TELEPÜLÉSEKEN - 
AZ EU IFJÚSÁGI STRATÉGIÁJA 
HELYBEN – BUDAPEST

Fiatalok a településeken - az EU ifjúsági stratégiája 

helyben 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 mutasson a beazonosított fejlesztési 

irányokba történő elmozdulásra.

Időpont: 2021.11.17.

Érdeklődsz az esemény után? Itt a Facebook esemény: 

https://www.facebook.com/events/1214614275687900?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


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

