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MEGÚJUL AZ ÖNKÉNTES PIACTÉR!

1

Nem áprilisi tréfa! 😊  2022.  április  1.  napján  megújul  az  onkentespiacter.hu oldal, melynek keretében felhasználóbarátabbá válik a
weblapunk, ezáltal pedig egyszerűsödik a szervezetek adatkezelési tevékenysége. Lépj be Te is minél hamarabb a profilodba és
frissítsd az adataidat!
Vegyél részt a hamarosan induló játékunkban, amihez csak
annyit kell tenned, hogy minél aktívabban használod az oldalt!
Részletekért figyeld a social media felületeinket, weboldalainkat
és az ERIFA következő hírlevelét!
TOVÁBB

ÚJ IFJÚSÁGI REFERENSE
VAN BÉKÉSCSABÁNAK –
INTERJÚ TOKÁR JÁNOSSAL
Személyiségünk az eszköztárunk része –
valljuk segítőként, ifjúságsegítőként is. Így
nemcsak egy település adottságai határozzák
hanem a fiatalokkal foglalkozók maguk is alakítják a területet személyiségükkel. Békéscsabán
2022. március 16. óta Tokár János tölti be az ifjúsági
referensi pozíciót a Polgármesteri Hivatal Oktatás, Közművelődési és Sport Osztályán. Ki is ő, milyen is ő? Vajon
egy férfi ifjúsági referens miben lesz más a női elődöknél? Más
lesz egyáltalán? Az ifjúsági koncepció és a munkaköri leírása adta keretek között vajon milyen
fókusza lesz a békéscsabai települési ifjúsági munkának az elkövetkező időszakban? Egy biztos, már nagyon várjuk a közös munkát, és hogy megismerjük Jánost. Addig is néhány kérdés és
majdnem 500 karakteres válaszok arról, hogy ki is ő?
A Jánossal készült interjúnkat itt érhetik el: olvasható:

TOVÁBB

JÓZSEF ATTILA AZ ÉV DIGITÁLIS OKTATÓJA
„Az év digitális oktatója” pályázati program középiskolai pedagógus kategóriájának győztese
József Attila, a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium pedagógusa, aki német
és angol nyelvet tanít a diákoknak. A
Hankook Oktatási Pályázati Programon
110 nevező vett részt az országból,
közülük három kategóriában – alsó,
felső tagozat, valamint középiskola – választott legjobbat a szakmai
zsűri. Ezenkívül a közönség is szavazhatott egy pályamunkára.
A Zala Média ez alkalomból készített interjúját az alábbi felületen
érhetik el:

TOVÁBB

HÍREK, TÁJÉKOZTATÓK

meg azt, hogy milyen ifjúsági munka zajlik ott,

AZ EXOPOP NYERTE A 25. TEHETSÉGKUTATÓT
BALATONBOGLÁRON
Balatonbogláron negyedszázados lett a Légrádi Antal Tehetségkutató március 19-én. A különleges hangulatot ünneppé varázsolta a 19 produkció, amelyek a legkülönbözőbb könnyűzenei stílusokat képviseltek. Közös éneklés, filmek
és visszatekintő képek, óriás ünnepi torta, emléklap és rengeteg díj tette még emlékezetesebbé a szakmai rendezvényt. Lubics László,
Balatonboglár alpolgármestere köszöntötte
az ország minden tájáról érkező vendégeket,
zenészeket, önkénteseket. Légrádi Antalra
emlékezve Szentgyörgyvári Zoltánné, Légrádi Erzsébet a zene szeretetére ösztönözte
szavaival a megjelenteket, és egyedi díjat
ajánlott fel a könnyűzenei rendezvényre.
A nap zárásakor a szakmai és ifjúsági zsűri
az Exopop zenekarnak adta az első helyezéssel járó díjakat. Az Újfalusi Gábor díjat
Bótyik Borostyán vehette át. Második helyen
végzett a 4 Bards, harmadik helyen végzett a
Lunda zenekar.
Bővebb beszámoló a rendezvényről a Music Media jóvoltából
:itt érhető el:

TOVÁBB

2022. MÁJUS 6-ÁN STARTOL
BUDAPESTRŐL A 105. GIRO D’ITALIA
HÁROM MAGYARORSZÁGI SZAKASSZAL
A 105. Giro d’Italia három magyarországi szakasszal, egyéni időfutammal,
2022. május 6-án startol Budapestről. Sorrendben ez lesz a verseny történetében a tizennegyedik olyan alkalom, amikor külföldről indul a Nagy Rajt.
A “Grande Partenza” azaz a „Nagy Rajt” május 4-én, szerdán a budapesti
Hősök terén kezdődik egy csapatbemutatóval. Az éles verseny május 6-án,
pénteken a BudapestVisegrád szakasszal, veszi kezdetét, amely során Székesfehérváron és Esztergomban is lesz egy-egy részhajrá. Május 7-én, szombaton egy 9.2 km hosszú egyéni időfutam lesz Budapest szívében. A verseny
a Hősök teréről indul, és a Budai Várba érkezik. A harmadik, egyben utolsó
magyar szakasz május 8-án, vasárnap startol Kaposvárról, és Nagykanizsán,
Badacsonyon, valamint Tihanyon át Balatonfüredig teker majd a mezőny.
A versenyzők a harmadik magyar szakasz után visszatérnek Olaszországba,
majd egy pihenőnap után május 10-én folytatják a versenyt.

TOVÁBB

PÁLYÁZATOK, FELHÍVÁS

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI
ALAPPROGRAM „HELYBEN,
RENDBEN” CÍMŰ PÁLYÁZAT
A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogramból az
idei évben a fiatalok fizikai és mentális egészségének védelmét szem előtt tartva a következő tevékenységekre lehet pályázni:
»

a pályázó szervezet fiatalokra fókuszáló
lelki egészségvédelmi tevékenységének,
terveinek bemutatása (kisfilmek,
tanulmányok, kiadványok készítése,

»

NÉZZ KÖRÜL!
Ferencváros Önkormányzata megbízása
alapján a Ferencvárosi Művelődési Központ és
Intézményei országos kutatói pályázatot hirdet két korosztály számára, hogy a kerületben
élő cigányság múltját feltárja és megjelenítse
nagyobb közönség számára is.
Középiskolás kategóriában olyan kisfilmeket,
videókat várnak, melyek a ferencvárosi cigányság történetét, illetve annak egyes részeit,
érdekességeit dolgozzák fel.
Felnőtt kategóriában kisfilmeket, videókat

kutatás megszervezése);

vagy pedig egy minimum 15.000, maximum

a fiatalok megszólítását, bevonását,

30.000 karakter hosszúságú szöveges anyagot

közösségi jelenlétét, személyes
fejlődését, közösségi felelősségvállalását
összességében elősegítő, értékteremtő
online – vagy a világjárvány okozta
helyzet függvényében személyes
jelenlétű – rendezvények, képzések
szervezése;
»
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kapcsolatfelvétel egy másik, a pályázó
tevékenységéhez köthető magyarországi
vagy határon túli magyar ifjúsági
szervezettel, és vele együttműködésben
közös tevékenység megvalósítása.

A pályázatról bővebb információt, továbbá
annak regisztrációs felületét itt lehet elérni:

TOVÁBB

(például: saját kutatási eredmények összefoglalása, interjú, eredeti források és azok értelmezése stb). A szöveges anyaghoz javasolt
illusztrációt csatolni.
A pályázatról bővebb információt, továbbá
annak regisztrációs felületét itt lehet elérni:

TOVÁBB
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YOUNG COURAGE AWARD
A Young Courage Award, magyarul Fiatal Kurázsi-díj, egy nemzetközi díj olyan fiatalok számára, akik a mindennapi életükben megmutatták a civil bátorság valamilyen formáját. A díjat
2015-ben a svéd Raoul Wallenberg Akadémia
alapította, de ma már a világ számos országában kiosztják, s idén második alkalommal adják
át Magyarországon.
A pályázatról bővebb információt, továbbá
annak regisztrációs felületét itt lehet elérni:

TOVÁBB

MEGAYOUTH
TEHETSÉGKUTATÓ
PÁLYÁZAT
Megayouth tehetségkutató pályázatot hirdetnek televíziós minisorozat forgatókönyv-fejlesztésre 16-25 éves pályakezdőknek.
A milliós nézettségű sikersorozatok is egy
briliáns ötlettel kezdődnek!
Most Te is megvillanthatod írói tehetségedet,
életre hívhatod a régóta fiókban őrzött, képernyőre kívánkozó történetedet. Jó, ha tudod,
mi az a szinopszis, logline és treatment, de
a lényeg az alapötlet és a frappáns cím, ami
egyből behúz.
A pályázatról bővebb információt, továbbá

JANIKOVSZKY ÉVA MESEÍRÓ
PÁLYÁZAT

annak regisztrációs felületét itt lehet elérni:
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Ismét meghirdeti a Janikovszky Éva meseíró
pályázatot 7-16 éves gyerekeknek a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár a Móra Kiadóval közösen,
Budapest önkormányzata támogatásával.
A felhívásra március 11. és április 19. között lehet jelentkezni. Az elkészült meséket, történeteket e-mailen lehet beküldeni a janikovszky@
fszek.hu címre.
A XVII. Janikovszky Éva meseíró pályázatot
három korcsoportban hirdetik meg: az I. korcsoportban a 7-9 évesek, a II. korcsoportban a
10-13 évesek, a III. korcsoportban a 14-16 évesek alkotásait várják.
A pályázatról bővebb információt, továbbá
annak regisztrációs felületét itt lehet elérni:

TOVÁBB

6
2022.04.02-án, szombaton ismételten meg-

CEGLÉDI IFJÚSÁGI FÓRUM
Nagyon sok szeretettel várják az érdeklődő
fiatalokat, már az ötödik alkalommal meg-

rendezésre kerül a XVII. Patakmeder takarítás

rendezésre kerülő izgalmas és interaktív ese-

Nagyvázsonyban, ahol Szeretettel várnak min-

ményre, mely a CIÖK, a FECSKE, a Zöld DÖK és

den érdeklődőt, aki szeretne tenni a környe-

a Ceglédi Török János Református Mezőgazda-

zetéért. A gyülekező a VÖLGY Park bejáratánál

sági és Egészségügyi Technikum és Szakképző

lesz, 9:00 órakor. A programot a Fekete Sereg

Iskola közreműködésével valósul meg 2022.

Ifjúsági Egyesület és a Kinizsi Tornaegylet szer-

április 6-án. A mostani fórumon nagy hangsúlyt

vezi, a KÖSZI támogatásával.

fektetnek a környezettudatos életmódra, ezért
a témával kapcsolatos előadásokkal készülnek

Bővebb információitt érhető el:

a szervezők.

TOVÁBB

Naprakész információkkal az alábbi felületen
találkozhatnak az érdeklődők:

TOVÁBB

ORSZÁGOS DIÁKTALÁLKOZÓ TATÁN
Első ízben ad otthont Tata városa az Orszákal, koncertekkel és sportversenyekkel várják a
fiatalokat április 21-24. között. Az idei találkozó
fő célja, hogy a résztvevőket ellássa azokkal a
gyakorlati ismeretekkel, amelyek segítségével
képesek lesznek jól megalapozott és lendületes ifjúsági projekteket megvalósítani otthoni
közösségeikben.

TOVÁBB

Kép: Markgyore • Wikipedia

gos Diáktalálkozónak, ahol színes programok-

PROGRAM AJÁNLÓ

XVII. PATAKMEDER TAKARÍTÁS NAGYVÁZSONYBAN
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HELLOMENTOR! 2022
Jelentkezz mentornak a Fesztivál Önkéntes
Központba, és legyen ez életed legjobb nyara!

LELKI EGÉSZSÉG-ÓRA
Az UNICEF Lélekemelő Program keretén
belül az iskolás korú gyermekek számára meg-

Úgy érzed, hogy nincs nélküled fesztivál?

rendelhető olyan ingyenes, interaktív foglalko-

Ha szeretsz szervezkedni, problémákat meg-

zás, amelynek kifejezetten a gyerekek mentális

oldani, bírod az embereket, imádod a feszti-

egészsége áll a fókuszában. A Lélekkel az

válokat, és szeretnél motiváló segítője lenni

Egészségért Alapítvánnyal (Sulinyugi szakmai

az önkénteseknek, jelentkezz a HelloMentor!

csoporttal) együttműködésben fejlesztett új

programba!

óratematika többek között foglalkozik a gyer-

A részletes felhívás és a jelentkezési felület
az alábbi linken érhető el:

mekek pszichés jólléthez való jogával, a lelki
egészség megőrzésének fontosságával, a ne-

TOVÁBB

hézségek korai felismerésével és egyes stres�szlevezető technikák elsajátításával.
A programról bővebb információ itt érhető el:

TOVÁBB

AZ ÉN ÜGYEM A TE ÜGYED!
– ONLINE ESEMÉNYSOROZAT 18-30 ÉVESEKNEK
Szeretnéd valahogyan jobbá tenni a helyi közösséget, de nem tudod, hogyan kezdj hozzá?
Sok minden érdekel, és képtelen vagy eldönteni, melyik ügy mellett szeretnél elköteleződni?
Vagy már sejted, mivel tennéd jobbá a világot,
de még nem tudod, hogyan?
Kapcsolódj be ötalkalmas online eseménysorozatunkba, és merülj el a helyi kezdeményezések világában!
A programról bővebb információt, továbbá
annak regisztrációs felülete itt érhető el:
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KÖSZÖNJÜK
VÉLEMÉNYÜKET!
Youth Hungary – Új Nemzedék Konferencia
Már nem kell sokat várni, hamarosan nyil-

EMBERI JOGI NEVELÉS A
GYAKORLATBAN - KOMPASZ
KÉPZÉS
Az Európa Tanács Budapesti Európai Ifjúsági

vánossá válik az idei év első felére tervezett

Központja együttműködésben az EJHA - Em-

Youth Hungary – Új Nemzedék Konferencia

beri Jogi Nevelők Hálózatával képzést hirdet

időpontja, valamint a részletes program is. Azt

gyakorlott képzők, ifjúságsegítők, pedagógu-

már most eláruljuk, hogy a megszokottól elté-

sok számára.

rően kétnapos rendezvényre várjuk az érdeklődőket.

2021-ben az Európa Tanács magyar nyelven
is megjelentette a „Kompasz – Kézikönyv a

A program kialakítása során nagy segítséget

fiatalok emberi jogi neveléséhez” kézikönyv

jelent számunkra, hogy az elmúlt két hónapban

második, átdolgozott kiadását ami eddig 33

zajló Youth Hungary 2022 – Igényfelmérés

nyelven jelent meg, az első és mostanáig

keretében megosztották velünk véleményüket,

egyetlen magyar kiadása pedig 2004-ben.

ötleteiket a rendezvény kapcsán. Köszönjük,
hogy Önökkel - reméljük, jövőbeni résztvevők-

A képzés célja, hogy olyan képzői kört hozzunk létre, amelyik

kel - közösen formálhatjuk a szakmai tartalmat.

»

A visszajelzések alapján a fókusz az ifjúság és

beágyazza az emberi jogi szemléletet;

közösségeik, a generációk, az identitás, a közösség-tér-település témák körül forog. Terveink szerint a konferencián górcső alá vesszük a

»

közreműködnek az EJHA képzéseiben;

»

aktív szereplőijévé válnak a hazai emberi
jogi nevelésnek.

társadalom, a közösségek, az egyén működését, mintázatait, saját szerepünket, döntéseink,

a jövőben képzői munkájukba hatékonyan

A bentlakásos, ingyenes képzés 2022.05.16-

cselekedeteink miértjeit, sikereink és kudar-

19. között lesz a Budapesti Európai Ifjúsági Köz-

caink mechanizmusát. Mindeközben megte-

pontban (1024 Budapest, Zivatar utca 1-3.).

remtjük a kapcsolódás lehetőségét, teret és
keretet kínálva az ifjúságügy szereplői számára
a személyes tapasztalatcserére, a látókör, az
eszköztár bővítésére.

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2022. ÁPRILIS
16.
A képzésről bővebb információt, továbbá annak regisztrációs felületét itt lehet elérni:

TOVÁBB
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KÉPZÉSEK AZ ERZSÉBET
IFJÚSÁGI ALAP
SZERVEZÉSÉBEN
Az eddigi évek jó gyakorlatait követve 2022-

OSZD MEG VELÜNK
A JÓ GYAKORLATODAT!
Várjuk az ifjúsági munka, önkéntesség területén alkalmazott jó gyakorlatokat, melyek

ben is megrendezésre kerülnek nagy sikernek

lehetnek olyan innovatív eljárások és/vagy

örvendő képzéseink. Az első negyedévében az

módszerek és/vagy tevékenységek, amelyek a

alábbi képzéseink érhetőek majd el:

gyakorlatban már kipróbáltak, minőségi vál-

2022.04.12-14. Közösségszervezés alapfokon
Derecske tanfolyami kontakt képzés
A fenti képzések, továbbá a rugalmas idő-

tozást hoztak, eredményesen adaptálhatóak,
fenntarthatóságra törekszenek, újszerűek,
építőjellegű megközelítéseket, és technikákat

pontban, szervezeti igényekhez szabott 30

alkalmaznak. A beküldők lehetőséget kapnak

órás tanfolyami Közösségszervezés alapfokon

arra, hogy az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit

képzésünk tekintetében bővebb információt

Kft. által 2022. nyárán megrendezésre kerülő

és regisztrációs felületet Lukács Éva szakmai

konferenciák valamelyikén személyesen is be-

munkatársunknál igényelhet az eva.lukacs@

mutassák jógyakorlatukat!

erifa.hu; 06-30/579-1953 elérhetőségeken.

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, melyet itt találsz meg:

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

