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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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Fontosnak tartod a vállalati önkéntességet és ehhez partnereket
keresel? Van már tapasztalatod-e téren, és nyitott vagy az új gondolatokra? Fontosnak tartod azt, hogy a munkavállalók ne csak a
munkahelyet lássák a vállalatban, hanem közösségi élményekkel,
közös önkénteskedéssel kovácsolódjanak Csapattá?
Érdekel hogyan lehet testreszabni az önkéntes programjaidat
annak érdekében, hogy az a vállalati, szakmai önkéntesek számára, vagy a diákok Közösségi Szolgálatának teljesítéséhez a legjobb
legyen? Hogyan lehet a legjobban kiaknázni a különféle önkéntesekben rejlő potenciált, és mit kell tenned ennek érdekében?
Hogyan lehet a diákokat motiválni a Közösségi Szolgálat teljesítésében? Hogy lesz a kötelező 50 órából valóban értékes társadalmi felelősségvállalás?
Ha bármelyik kérdésre igen a válaszolod, akkor rendezvényünk
Neked szól! Kíváncsiak vagyunk az észrevételekre, véleményekre.
Gyere el és osszuk meg együtt a tapasztalatokat!
Találkozzunk szeptember 19-20 között a festői Bakonybélben, s
alakítsuk együtt Magyarország önkéntes kultúráját!
KONFERENCIA HONLAPJA

REGISZTRÁCIÓ

HÍREK, TÁJÉKOZTATÓK
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BESZÉLJÜNK A FIATALOKKAL A FELELŐS
ALKOHOLFOGYASZTÁSRÓL!
A nyári fesztiválszezon és az augusztusi gólyatáborok, valamint a közelgő iskolai bulik időszaka mind-mind olyan alkalmak, amelyek lehetőséget adhatnak
a fiataloknak a túlzott alkoholfogyasztásra, és ez (is) egy olyan téma, amiről nem
egyszerű beszélgetést kezdeményezni a Z generációval, a tiltás pedig semmiképpen sem célravezető. Oktatóknak, nevelőknek, közösségszervezőknek és
szülőknek is segítséget nyújthat az Ésszel-iszom! felelős alkoholfogyasztásról
szóló program két, kifejezetten a fiatalokat (14-20 évesek) megszólító, díjmentesen elérhető edukációs eszköze.
A teljes cikkünket itt olvashatják:

TOVÁBB

TÖBB ÖSZTÖNDÍJAT KAP AZ, AKI ERASMUSRA
MEGY
Azok a hallgatók, akik a 2022/23-as tanévben kezdik meg egyetemi, főiskolai tanulmányaikat, már megemelt Erasmus+ ösztöndíjjal utazhatnak külföldi részképzésre. Ennek célja, hogy az idén újra elérje a világjárvány előtti mintegy 10 ezer
főt a nemzetközi, így többek között az Erasmus+ ösztöndíjasok száma.
A teljes cikkünket itt olvashatják:

TOVÁBB
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FÓKUSZBAN A FIATALOK
– ÁGAZATI ÉS ÁGAZATKÖZI
JÓ GYAKORLATOK GYŰJTEMÉNYE

Hamarosan elérhető lesz új kiadványunk, mely az elmúlt 6 év során gyűjtött, honlapunkon is elérhető jó gyakorlatok válogatása. A kiadvány 30 +1 kiemelkedő jó gyakorlatot
tartalmaz, az ifjúsági munka széles területét lefedve.
További információkért ajánljuk figyelmébe honlapunkat:

TOVÁBB
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ERASMUS+ APP: EGYSZERŰ PÁLYÁZÁS OKOSTELEFONON
Az Erasmus+ mobilalkalmazás amellett, hogy betekintést kínál az ösztöndíjprogram részleteibe, jelentős technikai segítséget is nyújt a programban részt vevők vagy az az iránt érdeklődők számára. Az app
lépést tart a mindenkori Erasmus-generációval, akik előnyben részesítik az egyszerű, okostelefonról
intézhető online megoldásokat a papíralapúakkal szemben.
Bővebb információ itt érhető el:

TOVÁBB

FELELŐS, ELHIVATOTT
IFJÚSÁGOT NEVEL
A MAGYARORSZÁGI
CSERKÉSZMOZGALOM
„Kötelességteljesítés Isten, haza és az embertársak iránt: több mint száz éve változatlan elvek
mentén működik a világ legnagyobb gyermek- és
ifjúsági mozgalma, a cserkészet. Ebben a látszólag értékekkel szemben álló világban is van jövője
a Magyar Cserkészszövetség ifjúságnevelő munkájának – vallja Arany János, a táborozási kabinet
vezetője, aki rávilágított: a cserkészetben megtanult értékek segítik a fiatalokat a későbbi boldogulásban is.”
Domján Anikó írását itt olvashatják:

TOVÁBB

PÁLYÁZATOK, FELHÍVÁS

ALKOSS MARADANDÓT
TE IS!
Fotópályázati felhívás amatőr fotósoknak!
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VISZTULA
A Wacław Felczak Alapítványról szóló 2017.
évi CLXVI. törvény 2.§ (2) bekezdése alapján az

Ragadd meg a telefonod, fényképezőgéped és

Alapítvány nyílt pályázatot hirdet 16 és 30 év

készíts képet a pályázati felhívásban szereplő

közötti fiatalok számára tudományos-ismeret-

épületek egyikéről vagy akár többről is!

terjesztő cikkek megírására. A pályázat keretében bármilyen magyar nyelven elkészített

Bővebb információ itt érhető el:

TOVÁBB

lengyel vagy lengyel-magyar témájú tudományos-ismeretterjesztő cikkel lehet pályázni.
Bővebb információ itt érhető el:

TOVÁBB

FOCUS ON YOU – 2022/23.
ÉVI MENTORPROGRAM
A FOCUS on You program része a komolyzenével foglalkozó fiatal előadóművészeknek
és zeneszerzőknek szóló mentorprogram,
amely lehetőséget és szakmai támogatást
nyújt ötleteik, karriercéljuk megvalósításához.
A mentorprogram célja, hogy fiatal zenészek,
énekesek és zeneszerzők saját zenei projektjük
kidolgozásán és megvalósításán dolgoznak
személyre szabott módon egy szakmai mentor
és különböző területek szakértői segítségével,
nyolc hónapon keresztül.
Bővebb információ itt érhető el:

TOVÁBB
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FELHÍVÁS AZ EUREKA PROGRAMBAN
VALÓ MAGYAR RÉSZVÉTEL
TÁMOGATÁSÁRA

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködését
elősegítő EUREKA programban való magyar részvétel támogatása,
illetve ezen keresztül a magyar vállalatok piacképességének növelése,
a magyar szerepvállalás erősítése nemzetközi szinten.
Bővebb információ itt érhető el:

TOVÁBB

NIT KÖZÉLETI MENTORPROGRAM 2022-2023
Közéleti Mentorprogram célja, hogy országos szinten gyűjtse össze a tehetséges és a
közélet, valamint a társadalmi ügyek iránt fogékony fiatalokat. A résztvevők számára közéleti
képzési hétvégéket szerveznek, ahol készségfejlesztő tréningeken és interaktív kerekasztal-beszélgetéseken vehetnek részt, továbbá mintaprojekteket hoznak létre közösen, amelyek egyegy a fiatalokat érintő kérdésre, problémára kínálnak megoldást. Látóutakat szerveznek piaci,
civil és állami intézményekbe, valamint mentorok segítségével fejlesztik a résztvevők kompetenciáit.
Bővebb információ itt érhető el:

TOVÁBB

PROGRAM AJÁNLÓ
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SZAKMÁZZ! BUDAPEST
– PÁLYAVÁLASZTÁSI
KIÁLLÍTÁS 2022

IA SzakMÁzz! kiállításnak kettős küldetése

van: egyfelől az, hogy a jövő nemzedék szakmaválasztásának támogatásával hosszú távon
járuljon hozzá a hazai szakemberhiány enyhítéséhez, másrészt, hogy felkeltse a figyelmet a
szakképzettség megszerzésének esélyt növelő

LÉGY JÓL! TÉGY JÓT!

hatására a munkaerőpiacon. A nemzetközileg

A magyar nemzeti iroda 2020-ban csatlako-

is elismert kiállításon a pálya-, szakma- és

zott a „Mental health in Youth Work” elneve-

iskolaválasztás előtt álló, elsősorban általános

zésű, az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási

iskolás tanulók, valamint a szakképzettséggel

Testület programok nemzeti irodái között

nem rendelkező középiskolások átfogó infor-

létrejött stratégiai együttműködéshez. Ebben

mációt kapnak a pályákról, foglalkozásokról,

a partnerségben 14 nemzeti iroda dolgozik

hiányszakmákról, munkaerő-piaci helyzetről.

együtt annak érdekében, hogy olyan személy-

Megismerhetik az iskolarendszeren belüli és

re szabott támogatást nyújtson a pályázóknak,

kívüli oktatási, képzési lehetőségeket, továbbá

amely lehetővé teszi mentális problémákkal

a kamarák együttműködésével és a gyakorlati

küzdő fiatalok bevonását és aktív részvételét

képzést biztosító munkaadók bevonásával tájé-

különböző projektekben. A műhelymunka célja

kozódhatnak a gyakorlati szakképzés lehetősé-

a mentális egészséggel és jólléttel kapcsolatos

geiről és feltételeiről.

fontos ismeretek közös felfedezése és átadása,

Bővebb információ itt érhető el:

illetve a meglévő tudás közös alapra helyezése

TOVÁBB

a projektmegvalósítás gyakorlatának tekintetében.
Bővebb információ itt érhető el:

TOVÁBB

SOLIDARITY:ON
– AZ ÉLMÉNY EREJE

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

Hogyan hat a 18-30 évesekre az Európai Szo-

30 órás tanfolyami Közösségszervezés alapfokon

lidaritási Testület projektekben való részvétel?

képzésünk tekintetében bővebb információt és

Mire számíthatnak a külföldön önkénteskedők?

regisztrációs felületet Lukács Éva szakmai mun-

És a hazai szolidaritási projektet megvalósítók?

katársunknál igényelhet az eva.lukacs@erifa.hu;

Az Európai Szolidaritási Testület (European
Solidarity Corps – ESC) olyan fantasztikus és
tanulságos lehetőségeket biztosít fiataloknak,
amelyekkel megismerhetik önmagukat, fejlődhet az önállóságuk és a vállalkozókészségük
és egy közösség részei lehetnek.

TOVÁBB

06-30/579-1953 elérhetőségeken.
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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

