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Most érdemes belevágni a külföldi élmény- és tapasztalatszer-

zésbe, hiszen a megújult Erasmus+ pályázati program számtalan 

lehetőséget tartogat az érdeklődők számára! A linken elérhető 

cikkben összegyűjtötték, hogy az idei évtől milyen újdonságokra 

számíthatnak a hallgatók.  

MEGÚJULT AZ ERASMUS+!

TOVÁBB

https://hallgatoi-osztondijak.hu/megujult-az-erasmus-osztondij
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A KÜLFÖLDI MUNKA IS SEGÍTHET A  
FIATALOKNAK OTTHON ÁLLÁST TALÁLNI 

A fiatalok helyzete az Európai Unióban nem könnyű álláskeresés szempontjából. Nem új 

keletű a probléma, és az európai közösség már régóta foglalkozik is vele, de a pandémia 

és a háború hatásai miatt egyre sürgetőbb lépni az érdekükben.

A témában írt teljes cikk megtekinthető itt: 
TOVÁBB

– ÚJ NEMZEDÉK KONFERENCIA 2022 

2022. május 4-5. között Bakonybél ad otthont az Erzsébet Ifjúsági Alap idei Youth 

Hungary - Új Nemzedék Konferenciájának, ahol az ország ifjúsággal foglalkozó 

szervezetei és a települési ifjúsági területen dolgozó munkatársai, döntéshozói 

találkoznak majd. A programra a helyek elfogytak, azonban esetleges résztvevői 

visszamondás esetén a regisztrációt újra megnyitjuk majd. 

A tervezett programot és a regisztrációs linket itt lehet elérni: 
TOVÁBB

CUDAR VILÁG JÖN:  
EZEK A MAGYAR 
FIATALOK LESZNEK 
A MOSTANI VÁLSÁG 
LEGNAGYOBB 

VESZTESEI 

A pandémia, mint általában minden vál-

ság, csak tovább mélyítette a már meglévő 

társadalmi szakadékokat a legfiatalabb generá-

ció körében is. A témával foglalkozó szociológusok 

szerint a távolléti oktatás könnyen elképzelhető, hogy 

végzetesen behozhatatlanná tette a társadalmi rétegek kö-

zötti esélykülönbségeket. Ma már egyértelműen látszik, hogy az alacsonyabb társadalmi 

státuszú fiatalok lesznek a Covid legnagyobb vesztesei.

A témában írt teljes cikk megtekinthető itt: 
TOVÁBB

https://hu.euronews.com/next/2022/04/20/a-kulfoldi-munka-is-segithet-a-fiataloknak-otthon-allast-talalni
https://unp.hu/post/youth-hungary--uj-nemzedek-konferencia-2022
https://www.penzcentrum.hu/otthon/20220331/cudar-vilag-jon-ezek-a-magyar-fiatalok-lesznek-a-mostani-valsag-legnagyobb-vesztesei-1123524?fbclid=IwAR0Skz5c_EMaXW9OrM85hOkh5AwVXrY77Tqzr3X_k7-tDhyCDTr3dCMgdhE


 

•
 Előa

dások • Versen
yek • Táborok • T

ré
ni

n
g

ek
 •

Jog

JELENTKEZZ

szeptemberben és februárban 

induló ingyenes képzéseinkre!

kp.mcc.hu

Közgazdaságtan Társadalmi
tanulmányok

Foglalkoztatnak a társadalmi,
politikai, gazdasági kérdések?

Fejlesztenéd a kommunikációs,
prezentációs képességeidet?

Szívesen tagja lennél az ország
legjobb középiskolás közösségének?

FELVÉTELT HIRDET AZ MCC
KÖZÉPISKOLÁS PROGRAMJA!

Nemzetközi 
kapcsolatok

E-LEARNING KURZUSAINK

info@mcc.hu
Tanulj a legjobbaktól a legjobbak között!

Egyetemre, emelt szintű
érettségire készülsz?

PszichológiaAcademic
Writing

Irodalom 
másképp

Íráskészség

Modern kori 
történelem

MATHIAS CORVINUS COLLEGIUM - TEHETSÉGGONDOZÁS FELSŐFOKON

facebook.com/KP.MCC|

https://kp.mcc.hu/


IFJÚSÁG 220!  

Elindult a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) és 

az Euro Consult Bt. közös, hiánypótló, alapozó 

képzése, az Ifjúság220! 

Az összesen 120 tanórás programot olyan, 

a fiatalokkal aktívan foglalkozó szakemberek 

számára hirdetik meg, akik szeretnék bővíteni 

tudásukat és képességeiket, hogy minél sike-

resebbek legyenek munkájukban. A résztvevők 

számára a képzés költségének 90%-át a NIT 

biztosítja. A jelentkezőknek mindössze any-

nyi dolguk van, hogy pályáznak, és vállalják 

az önrész megfizetését. Sikeres pályázás és 

kiválasztás esetén a Nemzeti Ifjúsági Tanács 

jelentős támogatást nyújt a részvételhez.

Bővebb információ itt érhető el:

SNÉTBERGER PROGRAM

A Snétberger Alapítvány és a Nemzeti Tehet-

ség Központ Nonprofit Közhasznú Kft. együtt-

működésében megvalósuló programjára olyan 

12 – 22 év közötti fiatalokat várnak, akik szeret-

nék művészi tehetségüket kibontakoztatni. 

Sikeres felvételi után egy évig ösztöndíjas 

diákként tanulhatnak az érdeklődő fiatalok a 

Snétberger Zenei Tehetség Központban. A júni-

usban kezdődő képzés a felvételt nyert tehet-

ségeknek ingyenes.

Bővebb információ:

LET’S COLOUR 2022 
PÁLYÁZAT 

A Let’s Colour Településszépítő Egyesület, 

a 2011 óta minden évben (kivéve 2020-ban) 

megszervezett magyarországi Let’s Colour 

Projekt folytatásaként 2022-ben ismét kiírja 

közösségi pályázatát.

A pályázók köre Magyarország területén 

tevékenykedő bármely közösség, ha a környe-

zetében lévő elszürkült, leromlott, vagy csak 

egyszerűen színtelen közösségi térben talál-

ható beltéri vagy kültéri falfelületet szeretné 

színekkel újravarázsolni. Közösségnek minősül 

minden magyarországi székhellyel rendelkező 

jogi személy, jogi személyiséggel nem ren-

delkező szervezet, társadalmi, civil szervezet, 

önkormányzat, intézmény, magánszemély(ek) 

vagy magánszemélyek által létrehozott ad 

hoc csoportosulás (különösen, de nem kizáró-

lagosan: szülői közösségek, lakóközösségek, 

polgári jogi társaságok, szomszédok, baráti 

közösségek, szülői csoportok) függetlenül jogi 

státuszuktól.

Bővebb információ itt érhető el:
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https://ifjusagitanacs.hu/2022/04/26/ifjusag220-palyazz-es-garantaltan-felrazunk/
https://pafi.hu/palyazat/lets-colour-2022
https://pafi.hu/palyazat/snetberger-program
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TUDJ MEG MINDENT A NEM-
ZETKÖZI ÖNKÉNTESSÉGRŐL 
ÉS IFJÚSÁGI CSERÉKRŐL!

Az Európa Ifjúsága Egyesület programjának 

célja, hogy a Közép-dunántúli régióban élő 

fiataloknak, a velük foglalkozó szakemberek-

nek, civil szervezeteknek, önkormányzatoknak 

hiteles tájékoztatást, gyakorlati tudnivalókat 

nyújtsanak a rendelkezésre álló mobilitási 

tevékenységeket illetően, leginkább európai 

viszonylatban (Elsősorban Európai Szolidaritási 

Testület és Erasmus+ projektek / nemzetközi 

ifjúsági cserék és tréningek kontextusában.)

Az eseményről bővebb információ és a re-

gisztrációs link itt érhető el:

A GYIÖT Hozd közelebb! című projektje keretében elkészítettek egy tervező füzetet, olyan  

fiatalok csoportjai számára, akik valamilyen (helyi) kezdeményezést, programot szeretnének 

megvalósítani. Terveik szerint a füzet egyszerűen, de kreatív módon vezeti végig a fiatalokat a 

projekttervezés és megvalósítás útján; tartalmaz elméleti hátteret és forrásanyagokat, de munka-

füzet jelleggel gondolkodásra, kreativitásra is ösztönzi a használókat.

Szeretnék, ha az a füzet minél több fiatal közösség számára elérhetővé és használhatóvá vál-

na, így - hűen a korábbi szakmai gyakorlataikhoz - egy olyan rendezvényre várják az érdeklődő 

fiatalokat és az ifjúsági területen aktív szakembereket, segítőket, ahol 

megtekinthetik a füzet tervezett tartalmát, és arról, mind tartalmi, 

mind formai szempontból visszajelzéseket adhatnak számukra.

Bővebb információ és a jelentkezési felület itt érhető el: 

GYAKORLATORIENTÁLT 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 
KÉPZÉS  

Az Alternatíva Egyesület „Közösségfejlesztés” 

címmel akkreditált, 120 órás szakmai tovább-

képzést indít közművelődési intézmények és 

civil szervezetek munkatársai, a települések 

közösségi életét szervező szakemberek, közös-

ségi terek munkatársai számára. A képzés célja, 

hogy a résztvevők megismerjék a közösségfej-

lesztés alapfogalmait, keretrendszerét, folya-

matát. Továbbá cél az is, hogy a résztvevők 

saját élményű tapasztalatokat szerezzenek a 

közösségfejlesztés módszertanáról, különböző 

technikáiról és megismerkedjenek azzal kap-

csolatos jó megoldásokkal is. 

Bővebb információ és a jelentkezési felület itt 

érhető el: 

TOVÁBB

TOVÁBB

TOVÁBB

HOZD KÖZELEBB!
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https://www.facebook.com/events/698775164659015/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/3083325028557028/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/1157385598357191?ref=newsfeed


6NYITOTT MŰHELY A TÁRSADALMI 
VÁLLALKOZÁSOK JELENLEGI ÉS 
JÖVŐBELI SZEREPÉRŐL

A Tempus Közalapítvány Erasmus+ ifjúsági csoportja egy 

napos műhelymunkát szervez a hazai társadalmi vállalkozások 

jelenéről, jövőjéről és lehetőségeiről. A műhelymunka célja, hogy 

megnézzék, mit jelent ma Magyarországon egy társadalmi vál-

lalkozás, kik is a társadalmi vállalkozók, milyen hatást gyakorolnak 

a különböző szektorokra. Feltérképezzék a már látható trendeket és 

kihívásokat, mire kell figyelniük, milyen készségeket kell fejleszteniük.  

Hogyan tudnak alkalmazkodni a környezetük változásaihoz, és hogyan  

tudják ebben támogatni a környezetüket.

Bővebb információ és jelentkezési felület itt érhető el: 

TOVÁBB

https://www.tka.hu/rendezveny/16133/nyitott-muhely-a-tarsadalmi-vallalkozasok-jelenlegi-es-jovobeli-szereperol


OSZD MEG VELÜNK  
A JÓ GYAKORLATODAT! 

Várjuk azokat az ifjúsági munka, illetve az 

önkéntesség területén alkalmazott jó gyakor-

latokat, melyek a gyakorlatban már kipróbá-

lásra kerültek. Ezek lehetnek olyan innovatív 

eljárások, módszerek vagy tevékenységek, 

amelyek minőségi változást hoztak, eredmé-

nyesen adaptálhatóak, továbbá fenntartha-

tóságra törekszenek, újszerűek, építőjellegű 

megközelítéseket, és technikákat alkalmaznak. 

A beküldők lehetőséget kapnak arra, hogy az 

Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. által 2022. 

nyarán megrendezésre kerülő konferenciák 

valamelyikén személyesen is bemutassák jó-

gyakorlatukat! 

Emellett szeretnénk felhívni a figyelmet arra, 

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

már elérhetőek olyan programok, projektek, 

módszerek melyeket, mint jó gyakorlatok sze-

retnének 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

KÉPZÉSEK AZ ERZSÉBET 
IFJÚSÁGI ALAP 
SZERVEZÉSÉBEN 

Az eddigi évek jó gyakorlatait követve 

2022-ben is megrendezésre kerülnek a nagy 

sikernek örvendő képzéseink. A 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. 
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https://unp.hu/jo-gyakorlatok
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI9InLOjqZNI4Xa1CIsG-hJIoFwzwQVoFXQfARR-jrAJ8KIA/viewform
mailto:eva.lukacs%40erifa.hu?subject=
mailto:eva.lukacs%40erifa.hu?subject=
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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 élet-

ben. 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!

TOVÁBB

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

