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Az Erzsébet Ifjúsági Alap idén is megtartja a Youth Hun-

gary - Új Nemzedék Konferenciát az ország ifjúsággal 

foglalkozó szervezetei és a települési ifjúsági területen 

dolgozó munkatársai, döntéshozói részére.

A program időpontja: 2021. december 09. 9:00-15:30 

Regisztráció határideje: 2021. december 08. 12:00

Helyszín: Online

További információ és a regisztrációs felület  

az alábbi linken érhető el: 

YOUTH HUNGARY 

– ÚJ NEMZEDÉK KONFERENCIA

Az Erzsébet Ifjúsági Alap és a Tempus Közalapítvány közös szervezésé-

ben tartották meg 2021. november 10-én a Települési Ifjúsági Munkatársak 

Országos Találkozóját, melyen fiatalok, pályakezdők és tapasztalt ifjúsági 

szakemberek próbáltak választ találni a legfontosabb kérdésekre a témával 

kapcsolatban. 

Olvassa tovább cikkünket itt: 

TELEPÜLÉSI IFJÚSÁGI MUNKATÁRSAK  
ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA 

TOVÁBB

TOVÁBB
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https://futournet.hu/eletmod/interaktiv-es-hasznos-konferencia
https://unp.hu/post/youth-hungary--uj-nemzedek-online-konferencia-2021
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KAPUNYITÁSI KRÍZIS: MI 
ÁLL MÖGÖTTE, ÉS MIT 
TEHETÜNK ELLENE?  

„A felnőttkor kapujában sokan nézünk szem-

be szorongással, bizonytalansággal jövőnk-

kel kapcsolatban. Közvetlen környezetünk 

a pályaválasztás, a továbbtanulás mindent 

eldöntő szerepét hangsúlyozza. Ez további 

szorongást okozhat számunkra, miközben 

egyébként is saját identitásunk kialakításá-

val és annak nehézségeivel küzdünk. Ezzel 

egyidőben elkezdődik az önállóságra való 

törekvés, a szüleinkről való leválás, az egyéni 

életvitel kialakítása és a kiszakadás az addig 

megszokott környezetből.”

Olvasson többet a témáról itt: 

TOVÁBB

ÚJABB SIKERES 
ÉLETPÁLYA-
ÉPÍTÉSI TÁBOR 
SZIGETMONOSTORON  

Korábbi cikkünkben olvashattatok róla, hogy 

az Erzsébet Ifjúsági Alap életpálya-építési 

táborainak első hétvégéjén milyen élmé-

nyekkel gazdagodtak a résztvevők, most a 

második turnusról is beszámolunk.

Olvasson tovább itt: 

ÍGY SZÓLTAK BELE – 
TIZEDIK ALKALOMMAL 
KÉRDEZHETTEK A DIÁKOK 
A PARLAMENTBEN

November 12-én rendezték meg a már ha-

gyományosnak számító Van beleszólásod! 

Parlamenti Ifjúsági Napot, ahol 11-12. évfolya-

mos diákok hazai és európai parlamenti kép-

viselőkkel beszélgethettek. A rendezvényen 

10 iskola 300 tanulója vett részt, akik a fővá-

rosból, Bajáról, Pécsről, Hajdúböszörmény-

ből, Miskolcról, Komáromból, Érdről, Győrből 

és Nyíregyházáról érkeztek – így Magyaror-

szág minden régiója képviseltette magát. 

Bővebben itt olvashat az ifjúsági napról: 

TOVÁBB

TOVÁBB
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https://hook.hu/hu/hallgatoktol-hallgatoknak/kapunyitasi-krizis-mi-all-mogotte-es-mit-tehetunk-ellene-
http://https://futournet.hu/eletmod/ifjusagi-taborok-a-tudatos-eletpalyaepites-jegyeben
https://futournet.hu/eletmod/ujabb-sikeres-eletpalya-epitesi-tabor
https://tka.hu/hir/15931/igy-szoltak-bele--tizedik-alkalommal-kerdezhettek-a-diakok-a-parlamentben
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KISFILM AZ ISKOLAI 
BÁNTALMAZÁSRÓL ÉS 
ZAKLATÁSRÓL  

Fontos videót tett közzé az iskolai tréningeket, 

tanácsadást, előadásokat tartó Tandem az iskolai 

bullyingról, mely itt tekinthető meg:

TOVÁBB

„A COVID-19 NEM 
OKOZOTT JÖVŐSOKKOT A 
FIATALOKBAN!”  

A konoravírus-járvány életünk legkülönbözőbb 

területeire volt és van hatással. Egy közelmúltban 

publikált kutatás most a fiatalok jövővel kapcsolatos 

gondolatait, várakozásait, reményeit és félelmeit  

vette górcső alá, mely érdekes eredményeket hozott.

Bővebben a kutatásról itt olvashat: 

TOVÁBB
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https://eduline.hu/kozoktatas/20211117_stop_bullying_video?fbclid=IwAR0t06M8dApDAuU3BR01Z2ft7ktM_EfY3U0Gy-YhuU7-ZHt7_QmcAYNcAOw
https://unp.hu/post/a-covid-19-nem-okozott-jovosokkot-a-fiatalokban


PÁLYÁZATOK, FELHÍVÁS

EU IFJÚSÁGI DELEGÁLT 

Az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport pá-

lyázatot hirdet két fő EU Ifjúsági Delegált pozíció 

betöltésére az Ifjúsági Párbeszéd IX. ciklusának 

idejére. A ciklus 2022. január 1-től 2023. június 31-

ig tart, az Európai Unió Tanácsa aktuális elnökségi 

triójához (Franciaország – Csehország – Svédor-

szág) igazodva. Az EU Ifjúsági Delegáltak célja 

az Ifjúsági Párbeszéd folyamatának képviselete 

hazai és európai rendezvényeken, a döntéshozók 

és a fiatalok közti párbeszéd kultúrájának nép-

szerűsítése.

Jelentkezés határideje: 2021. december 12. 23:59

Bővebb információ: 

SOZIALMARIE – PRIZE FOR 
SOCIAL INNOVATION

Aktuális társadalmi kihívásra innovatív megoldást 

kínáló projektet valósít meg? 

A SozialMarie – Prize for social innovation – idén 

18. alkalommal kerül meghirdetésre: kipróbált, 

bevált, hatékony társadalmi innovációkat 

keresünk Közép- és Kelet-Európa minden 

szektorából.

Pályázati határidő: 2022. január 18.

Teljes cikk a pályázatról: 
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TOVÁBB

MÁR LEHET JELENTKEZNI 
A SCHUMAN GYAKORNOKI 
PROGRAMRA!

Évente kétszer az Európai Parlament gyakornoki 

állások betöltésére irányuló felhívást tesz közzé.

Javában zajlik a jelentkezési időszak az Európai 

Parlament által kínált szakmai gyakorlatokra, a 

Schuman gyakornoki program keretében. . 

A jelentkezési határidő: 2021. november 30. 

További információk a gyakornoki programról:

TOVÁBB

https://ifjusagitanacs.hu/2021/11/19/eu-ifjusagi-delegalt-felhivas/
https://www.sozialmarie.org/hu/palyazat
https://europa.eu/youth/news/call-schuman-traineeship-open-now_hu


Az Európai Bizottság a mai napon pályázati felhívást 

tett közzé 2022-re az Európai Szolidaritási Testület 

program keretében.

Az újonnan közzétett felhívás számos lehetőséget 

kínál a fiataloknak arra, hogy részt vegyenek érdekes 

és tartalmas, tapasztalatszerzésre és egyéni fejlő-

désre kiválóan alkalmas szolidaritási projektekben. 

A tevékenység jellegétől függően a jelentkezési 

határidők 2022. február 23. és október 4. közötti dátu-

mokra esnek.

Bővebb információ itt érhető el: 

TOVÁBB

EURÓPAI SZOLIDARITÁSI TESTÜLET:  
ÚJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INDULT
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https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-new-call-launched_hu
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6SOLIDARITY-ON  
– A KÖZÖSSÉG EREJE – ONLINE!

Ünnepeljük együtt az önkéntességet 2021-ben is!

Szervezeteddel gondolkoztok önkéntesek fogadásán? 18-30 éves 

fiatalként szívesen tennél valami jót itthon? Esetleg tapasztalt projekt-

megvalósítóként mások történeteit ismernéd meg? Köztünk a helyed!  

Előadások, workshopok révén kóstolhatsz bele a Szolidaritási Testület 

lehetőségeibe és ezzel együtt a közösség erejébe.

Időpont: 2021. 12.02. 17:30-21:30

Helyszín: online

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melynek határideje 2021. november 30.

Bővebb információ itt érhető el: 

TOVÁBB

INDABA 2021 – TESZEK MAGAMÉRT, 
TESZEK A VILÁGÉRT!

Idén - a tavalyi online esemény után - végre ismét személyesen 

találkozhatnak vezetőink az évente megrendezett országos cserkész-

konferencián, az INDABÁN. Az INDABA zulu eredetű kifejezés, amely 

törzsi gyűlést jelent. Bi-Pi nevezte el így a cserkészvezetők konferen-

ciáját. Magyar története több mint egy évtizedre nyúlik vissza.

Olvasson róla még többet itt:

TOVÁBB

https://tka.hu/hir/15934/solidarityon---a-kozosseg-ereje---online
https://www.cserkesz.hu/vezetoknek/hirek/hir/2021/2021-11-15-indaba-2021-teszek-magamert-teszek-vilagert


TOVÁBB

ÉRZÉKENYÍTŐ WEBINÁRIUM

A Nemzeti Ifjúsági Tanács Társadalmi ügyek munkacsoportja a no-

vember - december hónapban három online webináriumot szervez. 

A webináriumok célja a védett tulajdonságokkal rendelkező fiatalok 

érdekérvényesítő lehetőségeinek, a velük való ifjúsági munka téma-

köreinek körbejárása, valamint az értük dolgozó szervezetek/intéz-

mények jó gyakorlatainak és módszertanának a megismerése.

Az eseményről bővebben itt tájékozódhat: 

TOVÁBB

ÖNKÉNTES WORKSHOPOK

A Nemzeti Ifjúsági Tanács Társadalmi az Európai Szolidaritási Testület 

szolidaritási projektjén keresztül, valamint az Önkéntesség Magyaror-

szági Éve 2021 kezdeményezéséhez csatlakozva tematikus workshop 

foglalkozásokat valósít meg többek között az önkéntesség, az önkén-

tes menedzsment témaköreit körbejárva.

Bővebb információ és a jelentkezési felület itt érhető el: 
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https://tka.hu/rendezveny/15728/onkormanyzatok-ifjusagi-strategiafejlesztese-online-muhelymunka
https://www.facebook.com/events/1007021486543366
https://www.facebook.com/events/948116502722982/?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!

BLOG AJÁNLÓ 8

TOVÁBB

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

