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RENGETEG FIATALT MEGMOZGATOTT
A FITMESS

December 19-én lezárult a FITMESS nyereményjátéka, melyben
osztályközösségek versengtek az
értékes ajándékokért. Rengeteg
poszt, fénykép és videó készült,
melyben a fiatalok az egészséges
életmódot és a sportosabb életvitelt helyezték a középpontba.
A részletes beszámolót a kampányunkról itt lehet megtekinteni:
TOVÁBB

BEKE PÁL EMLÉKCÍM ELISMERÉST KAPOTT
SZABÓ ENIKŐ
Az ifjúságszakma egyik legrangosabb elismerésével, Beke Pál emlékcímmel tüntették ki Szabó Enikőt, aki közel 30 éve, a fiatalok érdekeit szem
előtt tartva tevékenykedik Gyulán. A díj kapcsán beszélgettünk vele múltról,
jelenről, jövőről, melyet az alábbi linken olvashatnak:
TOVÁBB

HÍREK, TÁJÉKOZTATÓK
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AZ ALTERNAIV EGYESÜLET NYERTE
AZ IDEI ERZSÉBET NÓVUM DÍJAT
A 2021. december 9-én online keretek
között rendezett Youth Hungary konferencián kiderült, hogy a nagybajomi ALTERNAIV Ifjúsági és Kulturális Egyesület
„Az út - szemléletváltás szemétügyben”
című projektje nyerte az idei Erzsébet
Nóvum Díjat, és vele az 1.000.000 Ft-os
támogatást.
Az eseményről részletes beszámolót itt
olvashat:
TOVÁBB

AZ IFJÚSÁG EURÓPAI ÉVÉNEK VÁLASZTOTTÁK

2022 -T

A Tanács és az Európai Parlament a fiatalok megbecsülését kívánja kifejezésre juttatni azzal, hogy 2022-t az ifjúság európai évévé nyilvánítja. 2021.
december 6. napján e két intézmény között ideiglenes megállapodás született a javaslat továbbvitelét célzó határozatról.
Bővebben itt tájékozódhatnak a hírről:
TOVÁBB

IFJÚSÁGI NAPOK 2021
Az Erzsébet Ifjúsági Alap, EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú, Komplex ifjúsági fejlesztések – Új Nemzedék Újratöltve projekt
keretében ifjúsági napok címmel nagy sikernek
örvendő programsorozatot valósítottunk meg 2021
második felében.
A rendezvény célja a hátrányos helyzetű településen élő fiatalok élethelyzetének javítása, valamint
az, hogy hozzájáruljunk a fiatalok tudatos életpálya
tervezéséhez, szemléletformálásához, a bizalom, az
összetartozás és egymás segítésének, támogatásának erősítéséhez. A program keretében pályaorientációs, motivációs, közösségfejlesztő csoportfoglalkozásokon vett részt eddig 16 iskola közel 700 felső
tagozatos tanulója. A programok ebben az évben
Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és
Tolna megyei általános iskolákban kerültek megrendezésre.
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„A NEMZETI IFJÚSÁGI
TANÁCS HOSSZÚTÁVON
IS FENNTARTHATÓ ÉS
MŰKÖDŐKÉPES MARAD!”

December 31-én jár le a Nemzeti Ifjúsági Tanács
elnökének mandátuma. A leköszönő elnökkel, Hegedüs Zoltánnal beszélgettünk és értékeltük a mögöttünk hagyott ciklust.

TOVÁBB

2021 szeptemberétől 2022 szeptemberéig összesen
70 db ifjúsági napot tervezünk megvalósítani, kifejezetten hátrányos helyzetű településeken (105/2015.
(IV. 23.) Korm. rendelet alapján). A programban
együttműködő partnerünk a Klebelsberg Központ és
a helyi tankerületi központok.
Eseti beszámolóinkért keresse fel oldalunkat:

Kép: Nathan Lemon • Unsplash

TOVÁBB

4
AZ ÉV VAS MEGYEI
ÖNKÉNTESEI 2021

MITŐL LESZ EGY TELEPÜLÉS
IGAZÁN JÓ HELY?

Az önkéntesek nemzetközi napja alkalmából díjakat
adtak át Szombathelyen - A Család-, Esélyteremtő
és Önkéntes Ház átadta Az év Vas megyei Önkéntesei 2021 díjakat.

Mitől lesz egy település jó hely? Mitől lehet az, hogy
az egyik város élhető, míg a másik nem? Mi határozza mindezt meg? A gazdasági tényezők? A földrajzi
elhelyezkedés? A polgármester személye? Kicsit
mindegyik, ám a valódi lényeg nem a gazdasági
teljesítményben, nem a földrajzban, és nem egyetlen
választott vezetőben, hanem a település lakóiban
van.

Az eseményről bővebb beszámolót itt olvashatnak:

TOVÁBB

Olvassa el a 20. születésnapját ünneplő Pécsváradi
Ifjúsági Önkormányzatról írt beszámolót itt:

TOVÁBB
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FORMÁLD AKTÍVAN A KÖZÖS MINDEN SZAVA ARANY –
JÖVŐNKET!
VIDEÓS PÁLYÁZAT
Ötletelj, pályázz, nyerj, és alkoss meg egy tisztább és egészségesebb világot!
A Zöld Követ Egyesület ötletpályázattal induló
ösztöndíjprogramot hirdet 18 és 25 év közötti fiatalok részére innovatív környezetvédelem
témakörben bármely olyan ötletre, ami új kez-

Pályázat benyújtásának határideje:
2022. február 25.
Bővebb információ és a pályázat feltételei
itt érhetőek el:

TOVÁBB

Mutassuk meg együtt, hogy milyen nagy becsben tartjuk időseink gondolatait! A Minden
szava arany videós pályázat azzal a céllal jött
létre, hogy dédszüleink, nagyszüleink, vagy a
környezetünkben élő idősek elmondhassák a
nagyközönségnek, hogy hogyan kell, és hogyan
érdemes élni. Várjuk azokat a motiváló, inspiráló
gondolatokat, amelyeket a szépkorúak saját élettapasztalataik, életpéldájuk alapján fogalmaznak
meg.
Beküldési határidő: 2021. december 31.
Bővebb információ a pályázat menetéről
itt található:

TOVÁBB

PÁLYÁZATOK, FELHÍVÁS

deményezés, és amelynek elterjedésével együtt
védhetjük meg a bolygónkat. Mit értünk ötlet
alatt? Olyan elképzelést, terméket, tevékenységet, ami a te fejedből pattant ki, még nem láttál
hasonlót, és szeretnéd megvalósítani, elvinni az
emberekhez, szeretnéd, ha ismert és elismert
lenne.

Dédszüleink, nagyszüleink, időseink igazi példaképek. Olyan értékrendet képviselnek, amely
igazi kincs a mai rohanó világban. Történeteik például szolgálnak a fiatalok számára. Tapasztalataik
lehetővé tették, hogy a legnehezebb időszakokat
is átvészeljék – fel nem adásban, szeretetben,
boldogságban.
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PROGRAM AJÁNLÓ
KÉPZÉSEK AZ ERZSÉBET
IFJÚSÁGI ALAP
SZERVEZÉSÉBEN
Az eddigi évek jó gyakorlatait követve 2022-ben
is megrendezésre kerülnek nagy sikernek örvendő képzéseink. Az első negyedévében az alábbi
képzéseink érhetőek majd el:
2022. 01. 18-27. A Civil projektmenedzsment
alapjai és gyakorlata távoktatás
2022. 02. 08-17. Fiatalok pályaorientációját támogató online felkészítés távoktatás
2022. 02. 24-26. Asszertív kommunikáció Pécs
tanfolyami kontakt képzés
2022. 03. 01-10. A Civil projektmenedzsment
alapjai és gyakorlata távoktatás
2022. 03. 16-28. Fiatalok pályaorientációját támogató online felkészítés távoktatás
A fenti képzések, továbbá a rugalmas időpontban, szervezeti igényekhez szabott 30 órás tanfolyami Közösségszervezés alapfokon képzésünk
tekintetében bővebb információt és regisztrációs
felületet Lukács Éva szakmai munkatársunknál
igényelhet az eva.lukacs@erifa.hu; 06-30/5791953 elérhetőségeken.
A képzésekről bővebben pedig itt tájékozódhat:

TOVÁBB

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS
NAP
A rendezvény fő célja a 2021-2027-es programszakasz sajátosságainak bemutatása, ismerkedés
a Partnerségi együttműködések (Cooperation
partnerships) pályázattípus keretrendszerével, a
pályázati felülettel, a pénzügyi és adminisztrációs
szabályokkal.
A rendezvény regisztrációs felületét és bővebb
információt itt érheti el:

TOVÁBB

EDUCATIO KIÁLLÍTÁS
2022-ben újra a Hungexpo-ra költözik január 1315. között az ország legnagyobb oktatási szakkiállítása, melyet ezúttal hibrid formában rendeznek: online és személyesen is lehet látogatni a
rendezvényt, melyről bővebb információkat itt
érhetnek el az érdeklődők:

TOVÁBB

OSZD MEG VELÜNK A JÓ
GYAKORLATODAT!
Várjuk az ifjúsági munka, önkéntesség területén
alkalmazott jó gyakorlatokat, melyek lehetnek
olyan innovatív eljárások és/vagy módszerek
és/vagy tevékenységek, amelyek a gyakorlatban már kipróbáltak, minőségi változást hoztak,
eredményesen adaptálhatóak, fenntarthatóságra
törekszenek, újszerűek, építőjellegű megközelítéseket, és technikákat alkalmaznak. A beküldők lehetőséget kapnak arra, hogy az Erzsébet Ifjúsági
Alap Nonprofit Kft. által 2022. nyárán megrendezésre kerülő konferenciák valamelyikén személyesen is bemutassák jógyakorlatukat!
Emellett szeretnénk felhívni a figyelmet arra,
hogy az https://unp.hu/jo-gyakorlatok oldalon
már elérhetőek olyan programok, projektek,
módszerek melyeket, mint jó gyakorlatok szeretnének megosztani Veletek a megvalósítók!
Amennyiben Te vagy a környezetedben tevékenykedő szervezet valósított meg olyan gyakorlatot, amelyet úgy gondolsz érdemes bemutatni
másoknak is, ne habozz kitölteni az űrlapot:

TOVÁBB
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BLOG AJÁNLÓ

BLOGOLJ NÁLUNK!
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 életben.
Nem is hinné az ember, hogy nem
csak a rossz dolgokat jó, ha kiírja
magából, hanem azokat is, amik boldogsággal, vagy egy emelkedettebb
életérzéssel töltötték el.
Ha blogolnál, vagy csak érdekel a
téma, akkor tudod hol keress minket:
TOVÁBB

KÖ S Z Ö N JÜ K
A Z EG É S Z É V E S F I GYE L M E T,
KÖ Z Ö S M U N K Á T
ÉS
Á LD O TT, B É K É S
KA R Á C S O N Y I Ü N N E PE K E T K Í V Á N U N K !

