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ÖNKÉNTESKEDNI MENŐ,
ÉS MOST MÉG NYERHETSZ IS VELE!

Tudtad, hogy az Önkéntes Piactéren néhány kattintással jelentkezhetsz önkéntes programokra országszerte? Szűrhetsz tematika, hely vagy az akciókat meghirdető szervezetek nevei alapján,
és még IKSZ igazolást is könnyedén begyűjthetsz. Mindezek
mellett most 6 hónapon keresztül különböző értékes ajándékokkal jutalmazzuk az oldalon legaktívabb önkénteseket, de 55.000
forintos támogatásra is pályázhattok projektötletetek megvalósítására.
A pályázati feltételekről bővebben:
TOVÁBB
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BEMUTATTÁK A
„HORIZONTON –
AKTUÁLIS KÉRDÉSEK
A MAGYARORSZÁGI
FIATALOK HELYZETÉRŐL
ÉS ÉLETMÓDJÁRÓL”
CÍMŰ KÖTETET
Az esztergomi MCC Feszten hivatalosan is a bemutatták a nagyközönségnek az
Erzsébet Ifjúsági Alap és a Mathias Corvinus
Collegium Alapítvány (Ifjúságkutató Intézet)
együttműködésében létrejött kiadványt, amely
a legutóbbi nagymintás ifjúságkutatás eredményeit
dolgozza fel.
A fesztiválon az Ifjúságkutató Intézet sátrában ifjúsági szakemberek és a tanulmánykötet szerzői folytattak beszélgetést, melyben körüljárták a nehézségeket, amikkel szembesültek a nagymintás ifjúságkutatás tervezésekor, kivitelezésekor, de szóba került az
eredmények társadalmi hasznosulása vagy éppen a jövőbeni kutatások várható témái is.

HÍREK, TÁJÉKOZTATÓK

A teljes cikkünket itt olvashatják:

TOVÁBB

ÍGY ZAJLIK AZ IDEI
DIÁKMUNKA PROGRAM
Megvannak az első infók az idei Nyári diákmunka programról, melynek keretében eddig országosan közel húszezren jelentkeztek munkára.
Az idei nyárnál talán még sose volt kedvezőbb
alkalom arra, hogy valaki diákmunkát vállaljon,
mivel idén lehet ezt először megtenni úgy, hogy
nem kell utána szja-t fizetni. Ez pedig láthatóan
sokakat motivált, hiszen mostanáig már 19 ezren
regisztráltak munkára, amiből 16 ezrem már ebben
a pillanatban is dolgoznak. Mostanáig 3560 munkaadó nyújtott be kérvényt az általuk foglalkoztatott diákmunkások támogatására.
A teljes cikkünket itt olvashatják:

TOVÁBB

MEGYEI IFJÚSÁGSZAKMAI
KONFERENCIA: EMLÉKEZÉS
ÉS ELŐRETEKINTÉS
ÁRPÁDHALMON
Ifjúságszakmai konferenciának adott
otthon július 21-án Árpádhalom. Elsősorban a 80-as évek nagy, Megyei Ifjúsági
Klub-találkozói szolgáltatták az apropót,
de már az idén felélesztett hálózatépítésről is beszélgettek fiatalok és
szakemberek.
A Médiakommandó teljes beszámolóját
itt olvashatják:

TOVÁBB

NEMZETI IFJÚSÁGI TANÁCS
SZABADEGYETEME
A kormány sok intézkedést hozott a fiatalok
érdekében az elmúlt években – emelte ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős
helyettes államtitkára Keszthelyen, a Nemzeti
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OLTEAN CSONGOR:
AZ ÚJ IFJÚSÁGI TÖRVÉNY A
FIATALOK IGÉNYEIRE ALAPULT
Döntő fórumként szavazta meg a képviselőház

Ifjúsági Tanács háromnapos nyári szabadegyete-

azt az ifjúsági törvénymódosítást Romániában,

mének megnyitóján.

amely biztosítja az ifjúságpolitika kidolgozásához

A Zaol teljes beszámolóját itt olvashatják:

TOVÁBB

és végrehajtásához szükséges jogi keretet, szorgalmazza a fiatalok közösségi életben való részvételét, valamint biztosítja a fiatalok szakmai fejlődésének jogi keretét. Oltean Csongort, a Magyar

ÖSSZETARTOZTAK HODOSON
A hodosi ifjúsági táborban tartották az Összetartozunk – anyanyelvi és honismereti tábort középiskolások részére, ahol 14 muravidéki, magyarországi és vajdasági fiatal vett részt.

Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnökét kérdezték arról,
pontosan mi az új törvény célja és lényege, milyen
előnyöket jelent a fiatalok és az ifjúsági szervezetek számára.
A teljes cikket itt olvashatják:

TOVÁBB

A teljes beszámolót itt olvashatják:

TOVÁBB
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL
SZERVEZETEKNEK 2022.
A Nemzeti Ifjúság Tanács, az Ifjúsági Párbeszéd Nemzeti Munkacsoporttal (a továbbiakban együtt: Kiíró) közösen pályázatot hirdet
az Ifjúság Európai Évével kapcsolatos helyi és
kiemelt programok megvalósítására. A pályázat célja olyan helyi, illetve kiemelt szemé-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
NONPROFIT SZERVEZETEK
SZÁMÁRA SZAKÉRTELMEN
ALAPULÓ PRO
BONO TÁMOGATÁS
IGÉNYBEVÉTELÉRE
Az E.ON Hungária Csoport (E.ON) az Önkén-

lyes részvétellel megvalósuló rendezvények

tes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködé-

megvalósításának előmozdítása, amelyek

sével idén is pályázatot hirdet magyarországi

összhangban állnak azzal az öt célkitűzéssel,

nonprofit szervezetek számára szakértelmen

melyet az Európai Unió prioritásként kezel az

alapuló pro bono támogatás felhasználására. A

Ifjúság Európai Éve projekt keretében.

pro bono tevékenység alatt a vállalatok alkal-

A pályázati feltételekről bővebben itt tájéko-

mazottainak szakértelmén alapuló önkéntes
támogatását értjük. A pro bono projekt olyan

zódhatnak:

tudásokat biztosít a szervezetek számára,

TOVÁBB

melyek sok esetben hiányosak a szervezet
működésében, és nagyban segíthetik annak
sikeres fejlődését. A pro bono tevékenység
egyúttal komoly értéket képvisel a vállalatok és

BIZTONSÁGOS NYÁR

a munkavállalók számára is, mert annak kom-

A Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési rajzpályázatot hirdet „Biztonságos nyár”
címmel. Mutasd meg, mit jelent számodra a
biztonság!

petencia- és motivációerősítő hatása jótékony
hatással bír a vállalati kultúrára és a munkavállalókra is.
Bővebb információ itt érhető el:

TOVÁBB

Választhatsz bármilyen technikát, rajzolhatsz
ceruzával, filctollal, zsírkrétával vagy akár festhetsz is A/3-as, vagy A/4-es méretben.
Bővebb információ itt érhető el:

TOVÁBB

PÁLYÁZATOK, FELHÍVÁS

ERASMUS+ TANÁRKÉPZŐ
AKADÉMIÁK
Az európai oktatási térség továbbfejlesztéséről szóló, 2019-es tanácsi állásfoglalás felkéri a
Bizottságot, hogy „dolgozzon ki új eszközöket
kompetens, motivált és magasan képzett tanárok,
oktatók, pedagógusok és iskolavezetők képzésére

PÁLYÁZAT KÖZÖSSÉGI
CÉLOKAT SZOLGÁLÓ,
KÖZÉRDEKŰ, VAGY HUMÁNUS
OKOKBÓL MEGVALÓSÍTANDÓ
TEVÉKENYSÉGEK
TÁMOGATÁSÁRA

és támogatására, továbbá mozdítsa elő folyama-

A Pro Filii Alapítvány pályázatot hirdet civil és

tos szakmai fejlődésüket, valamint a magas szín-

nonprofit szervezetek, valamint magánszemélyek

vonalú, kutatásalapú pedagógusképzést”.

számára közösségi célokat szolgáló, közérdekű,
vagy humánus okokból megvalósítandó tevé-

Bővebb információ itt érhető el:

TOVÁBB

kenységek, civil kezdeményezések támogatására, amelyek hozzájárulnak a Magyarországon és
a határon túli magyar lakta településeken élők
vagy azok egy csoportja – kiemelten a gyermekek – egészségügyi helyzetének, életmódjának,
esélyegyenlőségének javításához, továbbá segítik
a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetűek életminőségének javítását és emelik hazánk
szellemi-, művészeti-, kulturális- és sportéletének
színvonalát.
Bővebb információ itt érhető el:

TOVÁBB
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PROGRAM AJÁNLÓ

MENTORÁLT JELENTKEZÉS
Most vettek fel az egyetemre? Jelentkezz
mentoráltnak a HÖOK Mentorprogramba a
2022/23-as tanévre!
A Mentorprogram egy országos felsőoktatási
mentorhálózat, amely a programba felvételt

INKLÚZIÓ AZ IFJÚSÁGBAN
– BEMUTATKOZIK
A DISCOVEREU
ESÉLYEGYENLŐSÉGI
PÁLYÁZATTÍPUSA

nyert első évesek beilleszkedését és lemor-

Információs webináriumot rendez a Tem-

zsolódásuk megakadályozását végzi szemé-

pus Közalapítvány 2022.09.01-én és 02-án az

lyes segítségnyújtással, mentorálással.

Erasmus+ ifjúság és az Európai Szolidaritási
Testület pályázati lehetőségeiről. Fókuszban

Bővebb információ itt érhető el:

TOVÁBB

a társadalmi befogadás, valamint az Erasmus+
új lehetősége: a DiscoverEU esélyegyenlőségi
pályázattípusa. A rendezvényen való részvétel
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Bővebb információ itt érhető el:

AZ IFJÚSÁGI MUNKA
ALAPJAI
A szeptember 27-ei workshop elsősorban a
települési ifjúsági munkáért felelős döntéshozóknak (polgármesterek, önkormányzati
képviselők) és az azt (is) ellátó szakembereknek, önkénteseknek szól, de szeretettel látják
az ifjúsági munka valamennyi érintettjét, így
magukat a fiatalokat és közösségeiknek képviselőit is.
Bővebb információ itt érhető el:

TOVÁBB

TOVÁBB
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ORSZÁGOS CIVIL SZERVEZET
VEZETŐI WORKSHOP 2022
A Hajdú-Bihar megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ civil szervezet vezetőknek workshop
sorozatot szervez.

KÉPZÉSEK AZ ERZSÉBET
IFJÚSÁGI ALAP
SZERVEZÉSÉBEN
Az eddigi évek jó gyakorlatait követve 2022-ben
is megrendezésre kerülnek a nagy sikernek örven-

A workshop célja: Elméleti és gyakorlati tudás,

dő képzéseink. A szervezeti igényekhez szabott

tapasztalatok átadása, megvitatása, amelynek se-

30 órás tanfolyami Közösségszervezés alapfokon

gítségével képessé válnak a résztvevők az általuk

képzésünk tekintetében bővebb információt és

irányított civil szervezetek fenntarthatóságának

regisztrációs felületet Lukács Éva szakmai mun-

megteremtésére, céljaik sikeres megvalósításá-

katársunknál igényelhet az eva.lukacs@erifa.hu;

ra, források sikeres bevonására, azok hatékony

06-30/579-1953 elérhetőségeken.

elköltésére, kommunikációjuk hatékonyságának
maximalizálására és a növekedésük biztosítására.
Azonnal használható versenyképes tudást biztosít.
Bővebb információ a Civil Közösségi Szolgáltató
Központok munkatársainál érhető el:

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

