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Tudtad, hogy az Önkéntes Piactéren néhány kattintással jelent-

kezhetsz önkéntes programokra országszerte? Szűrhetsz temati-

ka, hely vagy az akciókat meghirdető szervezetek nevei alapján, 

és még IKSZ igazolást is könnyedén begyűjthetsz. Mindezek 

mellett most 6 hónapon keresztül különböző értékes ajándékok-

kal jutalmazzuk az oldalon legaktívabb önkénteseket, de 55.000 

forintos támogatásra is pályázhattok projektötletetek megvalósí-

tására. 

A pályázati feltételekről bővebben: 

ÖNKÉNTESKEDNI MENŐ,  
ÉS MOST MÉG NYERHETSZ IS VELE!

TOVÁBB
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https://onkentespiacter.hu/
https://onkentespiacter.hu/palyazatok
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Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. az EFOP-1.2.3-VE-

KOP-15-2015-00001 azonosítószámú, Komplex ifjúsági fejleszté-

sek – Új Nemzedék Újratöltve című kiemelt projekt keretében a 

projekt tevékenységeit, azok hasznosulását összegző kérdőívet 

készítettünk, melyben kifejtheti véleményét a projekt során meg-

valósult szolgáltatásokkal kapcsolatban. Projektünk az elmúlt 

több mint 7 éve alatt sokszínű szolgáltatási palettával igyekezett 

a célcsoportok igényeit kielégíteni. Mind a fiatalok, mind a 

fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára szervezett 

programok, szolgáltatások, módszertani támogatások 

segítették őket céljaik elérésében. Ezúton kérjük 

partnereink segítségét abban, hogy osszák 

meg véleményüket a projekt keretében 

megvalósult szolgáltatásaink kapcsán.

A kérdőív itt érhető el:

 

AZ ERIFA KIEMELT PROJEKTJÉNEK 
ÖSSZEGZŐ, ÉRTÉKELŐ KÉRDŐÍVE

https://survey.alchemer.eu/s3/90462392/ERIFA
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3JÖVŐ VITÁI  
SZAKMAI FÓRUM 

Állatvédelem, önkéntesség és remek 

hangulat – Lezajlott a Jövő vitái idei 

első rendezvénye

Május 26-29. között Békéscsaba adott 

otthont az idei első Jövő vitái rendez-

vénynek, ahol a fiatalok az állatvédelem 

témakörét járták körül. Volt vitakör, önkén-

tesség, előadások, csapatépítés és jó hangu-

lat minden mennyiségben.

A rendezvényről készült részletes beszámolót itt 

olvashatja az érdeklődő: 

TOVÁBB

KLUBVADÁSZOK TALÁLKOZTAK SZEGEDEN

Több, mint tíz település fiataljai és szervezetei találkoztak a Klubvadászok 2. nevű 

projekt záróeseménye keretében a hétvégén, Szegeden, a Tamási Áron Klubban.  

A Csongrád-Csanád megyei ifjúsági fórum és börze keretében a programban  

résztvevő ifjúsági szervezetek, közösségek mutatkozhattak be, oszthatták meg  

gondolataikat, tapasztalataikat. 

Az eseményről készült bővebb tájékoztatót itt tekinthetik meg: 

TOVÁBB

https://futournet.hu/eletmod/jovo-vitai-2022-bekescsaba?fbclid=IwAR1ra2EtXI0X0KpHKncPqv2V73VFFyXCrei5E60txpOi71C4yksL5reqc_s
https://mediakommando.hu/klubvadaszok-talalkoztak-szegeden/


4RENDHAGYÓ YOUTH HUNGARY – ÚJ NEMZEDÉK 
KONFERENCIA A TELEPÜLÉSI IFJÚSÁGI MUNKA 
TÁMOGATÁSÁÉRT

A korábbi évek megszokott alaptematikáját – egynapos ifjúságszakmai program bu-

dapesti helyszínnel – újraírva, idén tavasszal különleges formában, 2 napos programkí-

nálattal várta a kíváncsi érdeklődőket a Youth Hungary – Új Nemzedék Konferencia. Az 

Erzsébet Ifjúsági Alap szervezésében 2022. május 4-5-én a festői szépségű Bakonybélben 

tartották meg a rendezvényt, ami kiváló lehetőséget teremtett az ifjúságügy szereplői 

számára a személyes tapasztalatcserére, a látókör, az eszköztár bővítésére, és emellett 

még a kikapcsolódásra is nyílt alkalom ebben a magával ragadó környezetben.

Az eseményről készült bővebb beszámolót itt tekinthetik meg: 

TOVÁBB

ÚJ SZOMBATHELYI 
DIÁKPOLGÁRMESTER

Szombathely Megyei Jogú Város 

Diákönkormányzata idén is meg-

hirdette hagyományod diákpol-

gármester-választását, ezúttal 

azonban a tanulók diáknapot 

is szervezetek az egyébként 

hivatalos rendezvény köré. 

Imre Marcell diákpolgármester 

oldalán Horváth Félix Gáspár 

és Pataki Gergely lettek a városi 

diákönkormányzat új vezetői.

A teljes cikk itt található: 

https://futournet.hu/eletmod/rendhagyo-youth-hungary
https://www.vaol.hu/vezeto-hirek/2022/04/valasztottak-unnepeltek-kiderult-hogy-ki-lett-az-uj-szombathelyi-diakpolgarmester-video


AZ ÉV ZALA MEGYEI 
ADOMÁNYOZÓJA 2022  

A Zala Megyei Civil Központ „Az Év Zala 

Megyei Adományozója” díjjal szeretné felhívni 

a figyelmet a vállalkozások társadalmi felelős-

ségvállalására, példaértékű támogatói tevé-

kenységére. Az elsimerést olyan vállalkozások 

kaphatják meg, amelyeket civil szervezetek 

ajánlanak a számukra nyújtott támogatás is-

mertetésével. 

A pályázati felhívást és bővebb tájékoztatást 

itt lehet megtekinteni:

FELSŐOKTATÁS MEGKEZDŐ 
KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ   

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Alapból a Nemzeti , Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal útján az Új Nemzeti Kiválóság Prog-

ram keretében nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet 

„Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj 

– „Tehetséggel fel!’ Felsőoktatás Megkezdő Ku-

tatói Ösztöndíj” elnyerésére. 

A pályázat célja, hogy támogassa a hazai ku-

tatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudomá-

nyos és művészeti pályán való elindulást, majd 

pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten 

is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutató-

munkáját.

A részletes pályázati felhívás itt érhető el: 

ANIMÁCIÓS VERSENY 
DIÁKOKNAK ÉS 
OKTATÓKNAK 

Az ANIMASYROS Nemzetközi Animációs 

Fesztivál a legnagyobb animációs fesztivál 

Görögországban. Az EU által társfinanszírozott 

Látszom „Animáció és Multimédia használata 

az inkluzív oktatásért” projekt résztvevőjeként 

az Animasyros nagy örömmel hirdet videó ani-

mációs versenyt diákok és oktatók számára. 

Várják a videó animációs nevezéseket bár-

mely szabadon választott animációs techniká-

val a befogadás témájában. Mit jelent másnak 

lenni? Milyen érzés? Hogyan írnád le a sok-

színűséget? Hogyan kapcsolódunk egymás-

hoz, hogy kommunikálunk és hogyan élünk 

együtt azokkal, akikről azt gondoljuk, hogy 

mások, mint mi? És végül mondhatjuk, hogy 

vannak más „más” emberek? Vagy csak egye-

diek? 

Engedd el a fantáziád! Alkosd meg, fesd le, 

faragd ki, mozgasd, filmezd le, hangosítsd vagy 

zenésítsd meg, írd le szavakkal a gondolata-

idat, keltsd őket életre és készíts animációs 

filmet!

A részletes pályázati felhívás itt érhető el: 
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http://zalacivil.hu/az-ev-zala-megyei-adomanyozoja-2022/
https://pafi.hu/p/animacios-verseny-diakoknak-es-oktatoknak
https://pafi.hu/p/tehetseggel-fel-felsooktatast-megkezdo-kutatoi-osztondij-unkp-22-6


6ERDŐK ÖLELÉSE,  
VIZEK CSOBOGÁSA

A Debreceni Nagyerődért Természetvédelmi és Kulturális Egyesü-

let „Erdők ölelése, vizek csobogása” címmel pályázatot hirdet irodalmi 

(vers-, próza-, meseíró) és természetfotós kategóriában hazai és határon 

túli általános- és középiskolások számára. 

A témaválasztás szabad, de a pályaműnek valamilyen formában minden-

képpen kapcsolatban kell lennie az erdővel, a vizekkel, a természetes környe-

zettel. 

A részletes pályázati felhívás itt érhető el: 

IT FITNESZTESZT 2022 

Az IVSZ - Szövetség a digitális gazdaságért 

koordinálásával zajlik Magyarországon az IT 

Fitneszteszt 2022 V4 elnevezésű nagysza-

bású online felmérés, amely április elejétől 

a V4-országokban élő diákok, fiatal felnőttek 

digitális készségeit térképezi fel a gyakorlati 

ismeretekre fókuszálva. A digitális készségek 

fejlesztés közös ügyünk, így a szervezők arra 

kérik Önöket, segítsék munkájukat azzal, 

hogy minél több diák, iskolai osztály, diák-

csoport digitális készségéről kaphassanak 

visszajelzést az IT Fitneszteszt kitöltése által.

A 2022 áprilisa és júniusa közé időzített 

nemzetközi felmérés a kitöltők korosztá-

lyának megfelelő összetett feladatok révén 

azt vizsgálja, hogy mennyire fejlett digitális 

készségekkel rendelkeznek a V4-orszá-

gok diákjai. A teszt összetett, gondolkodást 

igénylő kérdéseket tartalmaz öt témakörben: 

internethasználat, IT biztonság, csoportmun-

ka-szoftverek és közösségi hálózatok, illetve 

az irodai alkalmazások használata.

Bővebb információ itt érhető el: 

TOVÁBB

TOVÁBB

https://pafi.hu/p/erdok-olelese-vizek-csobogasa
https://itfitness.eu/hu/
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AZ IFJÚSÁGI MUNKA 
ALAPJAI

A június 7-ei workshop elsősorban a telepü-

lési ifjúsági munkáért felelős döntéshozóknak 

(polgármesterek, önkormányzati képviselők) és 

az azt (is) ellátó szakembereknek, önkéntesek-

nek szól, de szeretettel látják az ifjúsági munka 

valamennyi érintettjét, így magukat a fiatalokat 

és közösségeiknek képviselőit is.

A program során közösen járják körül a te-

lepülési ifjúsági munka fogalmát, alapelveit, 

és azokat a forrásanyagokat, amelyek a helyi 

szintű ifjúsági feladatellátás kialakítását és fej-

lesztését támogatni tudják.

Jelentkezni a szabad férőhelyek függvényé-

ben, legkésőbb 2022. június 2., csütörtökig le-

hetséges az alábbi jelentkezési lap hiánytalan 

kitöltésével és elküldésével:

ÖNKÉNTES KÉPZÉS  

Szeretnél fejlődni? Szeretnéd jobban megis-

merni önmagad és kipróbálni magad új helyze-

tekben? Szívesen segítenél, de nem tudod hol, 

hogyan kezdd el? Az önkéntesség során ezt 

mind megtapasztalhatod, a felkészítő progra-

mon pedig megtalálhatod a válaszokat. 2022. 

június 14., kedden 15:00 – 18:45 óra között tart-

ják azt a 4 órás alapozó műhelyt, ahol megis-

merkedhetnek az érdeklődők az önkéntesség-

gel és a hatékony, jó segítés alapjaival. 

Bővebb információ itt érhető el:

MILYENEK EZEK A MAI 
FIATALOK? 

A nemformális tanulás nem egy csodamód-

szer, de remek lehetőség, hogy a fiatalokat 

bevond, megmozgasd, segítsd véleményt for-

málni, igényeit, gondolatait kifejezni. A program 

során különbséget tesznek formális, nemfor-

mális és informális tanulás között, és megis-

merkednek egy nemformális alkalom felépíté-

sével, a módszert alkalmazásán keresztül. Cél, 

hogy a résztvevők megismerjék a nemformális 

tanulás lehetőségeit, formáit , módszereit és 

ötleteket kapjanak a módszerek gyakorlati al-

kalmazására a fiatalokkal való munkájuk során.

Bővebb információ itt érhető el: 

TOVÁBB
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvXJlQzGSBiFcfgCfyBLL10faor8ZTWqU1DtYHZ8MxeiBd4g/viewform
https://www.facebook.com/OnkentesKozpont/photos/a.146301232090387/5153876327999494/
https://www.facebook.com/events/686870442374122/?active_tab=discussion


OSZD MEG VELÜNK  
A JÓ GYAKORLATODAT! 

Várjuk azokat az ifjúsági munka, illetve az ön-

kéntesség területén alkalmazott jó gyakorlatokat, 

melyek a gyakorlatban már kipróbálásra kerültek. 

Ezek lehetnek olyan innovatív eljárások, mód-

szerek vagy tevékenységek, amelyek minőségi 

változást hoztak, eredményesen adaptálhatóak, 

továbbá fenntarthatóságra törekszenek, újszerű-

ek, 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 jógya-

korlatukat! 

Emellett szeretnénk felhívni a figyelmet arra, 

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

már elérhetőek olyan programok, projektek, mód-

szerek melyeket, mint jó gyakorlatok szeretnének 

megosztani Veletek a megvalósítók! 

Amennyiben Te vagy a környezetedben tevé-

kenykedő szervezet valósított meg olyan gyakor-

latot, amelyet úgy gondolsz érdemes bemutatni 

másoknak is, ne habozz kitölteni az űrlapot, me-

lyet itt találsz meg:

TOVÁBB

VITASSUK MEG!  
HOGYAN BESZÉLGESSÜNK 
FIATALOKKAL ÉRZÉKENY 
TÁRSADALMI KÉRDÉSEKRŐL? 

A fiatalokkal foglalkozó szakembereknek szóló 

workshop során a résztvevők saját élményben 

próbálhatnak ki érzékeny társadalmi kérdések 

megvitatását segítő interaktív gyakorlatokat. 

Mindezt szakmai reflexióval és gyakorlati tippekkel 

kísérik.

Célcsoport: Pedagógusok, iskolapszichológusok, 

szociális segítők, fejlesztő pedagógusok, fiatalok-

kal foglalkozó más szakemberek, civil szervezetek 

képviselői, tanár-, pedagógus, pszichológus, szo-

ciális és kulturális képzésben résztvevő hallgatók.

Bővebb információ itt érhető el: 

KÉPZÉSEK AZ ERZSÉBET 
IFJÚSÁGI ALAP  
SZERVEZÉSÉBEN 

Az eddigi évek jó gyakorlatait követve 2022-ben 

is megrendezésre kerülnek a nagy sikernek örven-

dő képzéseink. A szervezeti igényekhez szabott 

30 órás tanfolyami Közösségszervezés alapfokon 

képzésünk tekintetében bővebb információt és 

regisztrációs felületet Lukács Éva szakmai mun-

katársunknál igényelhet az eva.lukacs@erifa.hu; 

06-30/579-1953 elérhetőségeken. 

TOVÁBB

https://unp.hu/jo-gyakorlatok
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI9InLOjqZNI4Xa1CIsG-hJIoFwzwQVoFXQfARR-jrAJ8KIA/viewform
mailto:eva.lukacs%40erifa.hu?subject=
https://www.facebook.com/events/732197497804408/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
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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
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https://futournet.hu/eletmod/blogolj-nalunk
https://futournet.hu/eletmod/blogolj-nalunk

