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AZ IFJÚSÁG EURÓPAI ÉVE: 2022
Az ifjúság európai évéről szóló európai parlamenti és tanácsi
határozat elfogadására 2021. december 20-án került sor. Az ifjúság
európai évével az Uniónak négy fő célkitűzése van:
» annak hangsúlyozása, hogy a zöld és a digitális átállás milyen
módon kínál lehetőségeket a fiatalok számára
» a fiatalok segítése abban, hogy tevékeny és elkötelezett
polgárokká váljanak
» a fiatalok számára elérhető lehetőségek népszerűsítése
» az ifjúsági perspektíva beépítése az Unió politikáiba
Bővebb információt a kezdeményezésről itt olvashatnak:
TOVÁBB
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ÚJ IRÁNYVONALAK
MENTÉN NÖVEKEDÉSI
SZAKASZBA LÉPHET A NIT
Megkezdődött Kovács Péter elnöki manúj vezetővel az ifjúságszakma helyzetéről,
tervekről, hosszútávú stratégiákról és sok
egyéb témáról beszélgettünk.
A teljes interjú itt olvasható:

TOVÁBB

KOVÁCS DOMOKOS PÉTER MAGYARORSZÁG
ENSZ IFJÚSÁGI KÜLDÖTTE 2022 -BEN
A következő egy évben minél több helyre el fogja vinni a jó gyakorlatát, hogy a
szelektív hulladékgyűjtést meg tudják szervezni az iskolák. A Tisza hulladékszen�nyezésére fel szeretné hívni a figyelmet a sport segítségével is, ezért egy Fenntarthatósági Vizilabda tornát tervez. A külhoni magyar fiatalok helyzetének megismerését is szeretné elérni, de fontosnak tartja
a Magyarországon élő nemzeti kisebbségek
bemutatását is. A küldötti szerepe még sok
váratlan dolgot tartogat számára, de szeretné, ha mindenhol aktívan tudná képviselni a
magyar fiatalokat és projektjeinek köszönhetően kézzelfogható eredményeket is el tudna
érni.
Róla, és az általa szervezett tevékenységekről az alábbi oldalon olvashatunk
bővebben:

TOVÁBB

HÍREK, TÁJÉKOZTATÓK

dátuma a Nemzeti Ifjúsági Tanács élén. Az
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A SzaRVaSNyoMoN szabadegyetem első soro-

üzenetet el tudjuk helyezni a mondai történelem

zatát ismeretátadó, látókörbővítő és szemléletfor-

rendszerében, átfogó háttérismeret-anyagra van

máló céllal indítjuk útjára. Aki a Nemzeti Művelő-

szükség. Ezt szolgálják Szántai Lajos szerves mű-

dési Intézet új székháza előtt megáll, egy jelentős,

velődéstörténeti előadásai, melyek önmagukban

jó értelemben vett „kultúrsokk” hatása alá kerül.

is egyfajta teljességre törekszenek, de a sorozat

Makoldi Sándor festőművész homlokzati frízén

egésze rajzolja majd meg mondai történelmünk

szembesül – az egyetemes üdvtörténet mellett

ívét a teremtő kezdetektől, jelenünkön keresztül

– a magyarság mitikus őstörténetének képsza-

az eddigiekből körvonalazódó jövő képéig.

lagjával, ahol minden részlet értelmezésre vár.
Ahhoz, hogy a képi anyanyelvünkön fogalmazó

A programról további információkat és részletes
tájékoztatót itt lehet elérni:

TOVÁBB

HORVÁTH RÉKA
A MIT ÚJ ELNÖKE
A hatályos járványügyi korlátozásoknak megfelelően 2021. december 27-én tartotta az ez évi
online Küldöttgyűlését a Magyar Ifjúsági Tanács
(MIT), ahol a Tagszervezetek küldöttjei körében
beszámoltak az elmúlt egy év tevékenységeiről,
majd a gyűlés végén tisztújításra került sor.
Bővebb információk itt érhetőek el:

TOVÁBB

PÁLYÁZATOK, FELHÍVÁS

ALKOSD KI MAGADBÓL,
AZT, AMI ÖSSZETÖRT!
A Napfogyatkozás Egyesület alkotói pályázatot hirdet diákok részére, Hullámhegyek – hullámvölgyek, avagy a gyász kreatív feldolgozása
címmel. A pályázatra irodalmi-, képzőművészeti alkotások mellett médiatartalom kategóriában is várnak pályaműveket, melyek a válás, a
járványhelyzet és a gyász témakörét ölelik fel.
A pályázati űrlapot és részletes információkat
az alábbi oldalon találnak az érdeklődők:

TOVÁBB
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LEGYÉL A NIT
GYAKORNOKA!
Ha szeretnéd a tudásodat elmélyíteni, ha
szeretnél még több tapasztalatot szerezni,
ha abban hiszel, hogy az operatív munkákon
keresztül fejlődhetsz, akkor jelentkezz a NIT
gyakornoki programjába!
A határozott időre (2022. február 15 – 2022. július 15.) szóló ifjúságszakmai gyakornok pozícióra 2022. február 6-ig várják a jelentkezéseket.
A változatos feladatokról és a pályázás menetéről bővebben az alábbi linken tájékozódhatsz:

TOVÁBB

LEGYÉL TE IS ÖNKÉNTES
A BÁTOR TÁBORBAN!
Önkéntesek jelentkezését várják az idei Bátor
táborba! Az élményterápiás tábor során azon
dolgoznak, hogy sorsfordító élményekkel
gazdagítsák a krónikusan vagy súlyosan beteg
gyerekeket és családtagjaikat.
Bővebb információ és a jelentkezési felület itt
érhető el:

TOVÁBB
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2022. február 22-én, 10:00 órai kezdettel
Szakmai fórumot valósít meg a Gyermek- és
Ifjúsági Önkormányzati Társaság (GYIÖT),
melyre azon gyakorló szakembereket (ifjúsági
referensek, ifjúsági munkások, ifjúságsegítők,
közösségszervezők, civil szervezeti vezetők,
stb.) jelentkezését várják, akik szívesen osztanák meg véleményeiket, igényeiket az ifjúsági
munkát és szakmát érintően.
A rendezvényen történő részvétel ingyenes,
de előzetes regisztrációhoz kötött, mely itt
érhető el:

FIATALOK A
TELEPÜLÉSEKEN – AZ EU
IFJÚSÁGI STRATÉGIÁJA
HELYBEN – BUDAPEST
Hogyan ösztönözhető a fiatalok bevonása a
helyi társadalmi életbe?
Hogyan kapcsolódhatnak be a fiatalok a
döntéselőkészítésbe, végrehajtásba és annak
értékelésébe?
Mi a helyi párbeszéd kapcsolata az Uniós
szintű folyamatokhoz?
Hogyan kapcsolódik egy magyarországi település ifjúsági munkája az Európai Unió ifjúság-

TOVÁBB

politikájához?
Ilyen és ehhez hasonló kérdések kerülnek
fókuszba a Fiatalok a településeken - az EU
ifjúsági stratégiája helyben címet viselő eseménysorozaton - 2022. február 28-án, hétfőn.

PÁLYAORIENTÁCIÓS ÉS
ÉLETPÁLYA-TANÁCSADÓ
TOVÁBBKÉPZÉS
A GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „A szakképzést végzettség nélkül
elhagyók számának csökkentése’ c. kiemelt
projekt szakmai tevékenységének keretében
Pályaorientációs és életpálya-tanácsadó továbbképzést valósítanak meg. A továbbképzés
online formában, online kontaktórákkal és távoktatással valósul meg, melyre a regisztrációs
felület az alábbi linken érhető el:

TOVÁBB

A rendezvényről bővebb információt és a
jelentkezési felületet itt lehet elérni:

TOVÁBB

PROGRAM AJÁNLÓ

GYIÖT SZAKMAI FÓRUM
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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. 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

»

2022. 04. 12-14. Közösségszervezés alapfokon Derecske tanfolyami kontakt képzés

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; 06-30/579-1953 elérhetőségeken.

OSZD MEG VELÜNK
A JÓ GYAKORLATODAT!
Várjuk az ifjúsági munka, önkéntesség területén alkalmazott jó gyakorlatokat, melyek
lehetnek olyan innovatív eljárások és/vagy

MONDD EL TE IS
A VÉLEMÉNYED!

módszerek és/vagy tevékenységek, amelyek a
gyakorlatban már kipróbáltak, minőségi változást hoztak, eredményesen adaptálhatóak,

Youth Hungary 2022 – Igényfelmérő

fenntarthatóságra törekszenek, újszerűek,

Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. az

építőjellegű megközelítéseket, és technikákat

EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosí-

alkalmaznak. A beküldők lehetőséget kapnak

tószámú, Komplex ifjúsági fejlesztések – Új

arra, hogy az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit

Nemzedék Újratöltve című projekt keretében

Kft. által 2022. nyárán megrendezésre kerülő

2022 első félévében is megszervezi a Youth

konferenciák valamelyikén személyesen is be-

Hungary - Új Nemzedék Konferenciát az

mutassák jógyakorlatukat!

ország ifjúsággal foglalkozó szervezetei és a

Emellett szeretnénk felhívni a figyelmet arra,

települési ifjúsági területen dolgozó munkatár-

hogy az https://unp.hu/jo-gyakorlatok oldalon

sai, döntéshozói részére.

már elérhetőek olyan programok, projektek,

Annak érdekében, hogy olyan szakmai prog-

módszerek melyeket, mint jó gyakorlatok sze-

ram kerüljön összeállításra, mely sokak érdek-

retnének megosztani Veletek a megvalósítók!

lődésére számot tart, jelen kérdőív segítségével előzetesen igényfelmérést végzünk.

Amennyiben Te vagy a környezetedben
tevékenykedő szervezet valósított meg olyan

Kérjük, hogy válaszaival segítse munkánkat!

gyakorlatot, amelyet úgy gondolsz érdemes

A két perc alatt kitölthető igényfelmérő kér-

bemutatni másoknak is, ne habozz kitölteni az

dőív itt érhető el:

űrlapot, melyet itt találsz meg:

TOVÁBB

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

