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Az ifjúság európai évéről szóló európai parlamenti és bizottsági
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 szakpolitikáiba.
Javaslatának benyújtásakor a Bizottság felkérte a tagállamokat,
hogy nevezzenek ki egy koordinátort, aki az Ifjúság Európai Évében
a nemzeti részvétel megszervezéséért felel. A Családokért Felelős
Tárca Nélküli Minisztérium, és a Nemzeti Ifjúsági Tanács évek
óta fennálló szakmai együttműködésének köszönhetően, Faragó
Dóra a NIT képviseletében került delegálásra a magyarországi
nemzeti koordinátori szerepkörre. A Nemzeti Ifjúsági Tanács a
magyarországi ifjúsági csoportosulások ernyőszervezete, amely
nemzetközi tudás-, kapcsolati-, és információs tőkével támogatja
Magyarország fiataljait és képviseli érdekeiket a döntéshozók
előtt. Missziónak tekinti az ifjúságügy fejlesztését és a fiatalok
közéleti témák iránti figyelmének felkeltését. A nemzeti koordinátor
feladata 2022 során az adott tagállam nemzeti részvételének
megszervezése és összefogása. A koordinátor munkáját a
hazai stakeholdereket tömörítő Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti
Munkacsoport támogatja. Az Év során megvalósuló programokkal
kapcsolatban bővebb információkat a Nemzeti Ifjúsági Tanács
honlapján érhetnek el az érdeklődők.
TOVÁBB

ELSŐ HÓNAPOK DIÁKPOLGÁRMESTERKÉNTRIPORT SZÁNTÓ ZALÁNNAL
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1992 óta rendezik meg Békéscsabán a Garabonciás Napokat. Az 5 napos diákfesztivál legnépszerűbb eleme a diákpolgármester választás és az azt megelőző
választási kampány. Az év közben csendes diákváros ezen az 5 napon megmutatja, micsoda erő és kreativitás is rejlik a fiatalokban.
Nagy kérdés azonban, hogy mihez
kezd a megválasztott diákpolgármester és két alpolgármester, de
leginkább az, hogy mihez is kezd
velük a város, a felnőttek. Mert az ő
közéleti aktivitásuk nemcsak rajtuk
múlik.
A 2021. október 7-én megválasztott
Szántó Zalán diákpolgármesterrel
készített interjút a Békéscsabai Alkotó Média (BAM) diákújságírója, mely
az alábbi linken olvasható:

TOVÁBB

A https://moderniskola.hu/ egy ingyenes, önsegítő kiadványt ajánl figyelmünkbe,
„amely számos szakember munkája
nyomán kínál segítséget kisebbeknek és nagyobbaknak az érzelmi
viharok elviseléséhez. A kiadvány
rendkívül jól használható – legyen
szó elméleti megalapozásról, konkrét játékötletről vagy éppenséggel
egy-egy probléma felismeréséről.”
Bővebb információt és az ingyenesen letölthető kiadványt az alábbi
linken érhetik el:

TOVÁBB

HÍREK, TÁJÉKOZTATÓK

MENTŐÖV ÉRZELMI VIHAROK ESETÉRE

PELLE VERONIKA KOMMUNIKÁCIÓKUTATÓ:
KOMOLY POTENCIÁL REJTŐZIK A KÖZÖSSÉGI
PLATFORMOKBAN, DE JELENTŐS KOCKÁZAT IS
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Felnövőben van egy generáció, amelyről nem tudjuk, milyen hatással volt rájuk,
hogy gyermekkorukat okoseszközök és közösségi portálok uralták. A médiaműveltség és médiajártasság sosem látott fontossággal bír. Azok a képességek,
amelyekkel eredményesen tudunk szelektálni a ránk szakadó információáradatban, nem sajátíthatóak el magától adódó természetességgel. A közelmúltban
Egyetemi Kitüntető Oklevéllel díjazott, gömöri származású kommunikációkutatóval, Pelle Veronikával készített interjú az alábbi linken olvasható:

TOVÁBB

PÁLYÁZATOK, FELHÍVÁS

SWIMATHON 2022
Az FKA 2016 óta rendezi meg évente Swi-

KÉPREGÉNYKÉSZÍTŐ
PÁLYÁZAT

mathon adománygyűjtő kampányát, mellyel

Mennyire biztonságos a Te online tered?

2017-ben elnyerte az év legjobb adománygyűj-

A zaklató magatartást az online lehetőségek

tő akciójának járó Civil díjat. Az elmúlt években

és eszközök jelentősen megkönnyítik. Az inter-

összesen 33 program gyűjtött ily módon közel

netes zaklató előtt sok lehetőség nyílik a táma-

88 millió Ft-ot, 670 támogatásért kampányoló

dásra, több forrásból gyűjthet információt az

nagykövet aktív részvételével. A pályázat célja,

áldozatáról, ha az magáról sok adatot megad

hogy olyan projektek jussanak így részvételi

a neten, ugyanakkor könnyen meg tudja őrizni

lehetőséghez a kampányban, amelyek az ún.

az anonimitását. Sokszor nem is tűnik súlyos-

nagykövetes adománygyűjtés módszerével

nak egy zaklatás, de már egy iskolai csínytevés

magánszemélyektől és vállalati szereplőktől

is könnyen járhat romboló, lelkileg rendkívül

remélnek támogatást céljaik megvalósításá-

megterhelő és súlyos következményekkel.

hoz.

Kitalált vagy megtörtént tanulságos történe-

Határidő: 2022. 03. 04.

tedet Meséld el Te is képregény formájában,

Bővebb információ és a regisztrációs felület

hogy mindenki okulhasson belőle!

itt található:

Határidő: 2022. 03. 10.

TOVÁBB

A pályázás menetéről itt érhető el bővebb
információ:

IRODALMI PÁLYÁZAT TÁBOR
Az Írók Alapítványa, az Írók Szakszervezete,
a Sárvári Tinódi Gimnázium és Sárvár Város
Önkormányzata meghirdeti a 45. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázatot, és
2022. április 19.-22.-ig, amennyiben az aktuális
járványügyi szabályok lehetővé teszik, Sárvár
városában megrendezi az irodalmi pályázat
táborát középiskolás fiatalok részére.
Határidő: 2022. 03. 11.
Bővebb információt és a pályázás menetét
itt érhetik el:

TOVÁBB

TOVÁBB

VODAFONE DIGITÁLIS DÍJ
Az FKA 2016 óta rendezi meg évente Swimathon adománygyűjtő kampányát, mellyel

ÁLLATBARÁT ÁLTALÁNOS
ISKOLA 2022
Az „Állatvédelem gyerekeknek” szerkesztő-

2017-ben elnyerte az év legjobb adománygyűj-

bizottsága az Állatorvostudományi Egyetem

tő akciójának járó Civil díjat. Az elmúlt években

Állatvédelmi, Jogi, Elemző- és Módszertani

összesen 33 program gyűjtött ily módon közel

Központjának szakmai támogatásával pályáza-

88 millió Ft-ot, 670 támogatásért kampányoló

tot hirdet általános iskolák számára az „Állatba-

nagykövet aktív részvételével. A pályázat célja,

rát Általános Iskola” és az „Év Állatvédő Általá-

hogy olyan projektek jussanak így részvételi

nos Iskolája 2022” címekért.

lehetőséghez a kampányban, amelyek az ún.

A pályázatra olyan általános iskolák jelentke-

nagykövetes adománygyűjtés módszerével

zését várjuk, akik a 2021/2022 tanévben ki-

magánszemélyektől és vállalati szereplőktől

emelkedően sokat tesznek az állatvédelemért,

remélnek támogatást céljaik megvalósításá-

és arra törekednek, hogy beépítsék a felelős

hoz.

állattartást a nevelésbe változatos és kreatív

Határidő: 2022. 03. 04.
Bővebb információ és a regisztrációs felület
itt található:

programok segítségével.
Határidő: 2022. 03. 31.
Bővebb információ és a pályázás menete

TOVÁBB

itt érhető el:

TOVÁBB

BOLDOGSÁG VILÁGNAPJA
A GYIÖT, a Gyulai Ifjúsági Központ, valamint
az Orosházi Diáktanyával együttműködésben
pályázatot hirdet ifjúsági közösségek, fiatalok
számára a Boldogság világnapja alkalmából. A
pályázat során olyan rövid videókat, animációs
videókat, képregényeket, infografikákat vagy
mémeket keresünk, amelyek tippeket, ötleteket és javaslatokat adnak a fiataloknak ahhoz,
hogy saját közérzetükért, boldogulásukért és
boldogságukért tehessenek.
Határidő: 2022. 03. 13.
Bővebb információ és a pályázás menete
itt érhető el:

TOVÁBB
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Fiatalként nincs sok lehetőségünk arra, hogy

LÉPJ FEL! MEGYEI IFJÚSÁGI
NAP – BÉKÉSCSABA
Fiatalként nincs sok lehetőségünk arra, hogy

beleszóljunk a minket körülvevő világba, vi-

beleszóljunk a minket körülvevő világba, vi-

szont a Nemzeti Ifjúsági Tanács igyekszik min-

szont a Nemzeti Ifjúsági Tanács igyekszik min-

dent megtenni annak érdekében, hogy olyan

dent megtenni annak érdekében, hogy olyan

platformokat alakítson ki a fiatalok számára,

platformokat alakítson ki a fiatalok számára,

ahol célba érnek az üzenetek és közös érdekek

ahol célba érnek az üzenetek és közös érdekek

születnek.

születnek.

TOVÁBB

TOVÁBB

FUTUREEU
RENDEZVÉNYSOROZAT
A Fejér Megyei Civil Közösségi Szolgáltató

KAMASZKONFERENCIA 2022
A Kamaszkonferencia egy olyan TED-hangulatú rendezvény, ahol a közönség soraiban

Központ csatlakozott a Konferencia Európa

középiskolás diákok ülnek. Az esemény célja,

Jövőjéről kezdeményezéshez és minden héten

hogy olyan inspiráló történeteket mutasson be

más témában szervez társadalmi vitát érdek-

a fiatalok számára, amelyek megerősítik őket

lődő lakosok, állampolgárok számára felkért

abban, hogy képesek változtatni, másokért

vitaindító előadás után.

tenni, van értelme álmodni, célokat kitűzni.

TOVÁBB

TOVÁBB

PROGRAM AJÁNLÓ

LÉPJ FEL! MEGYEI IFJÚSÁGI
NAP – SZÉKESFEHÉRVÁR

KÉPZÉSEK AZ ERZSÉBET IFJÚSÁGI ALAP
SZERVEZÉSÉBEN
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Az eddigi évek jó gyakorlatait követve 2022-ben is megrendezésre kerülnek nagy sikernek
örvendő képzéseink. A következő időszakban az alábbi képzéseink érhetőek majd el:
»

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. nyarán 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

