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Tudtad, hogy az Önkéntes Piactéren néhány kattintással 

jelentkezhetsz önkéntes programokra országszerte? Szűr-

hetsz tematika, hely vagy az akciókat meghirdető szerveze-

tek nevei alapján, és még IKSZ igazolást is könnyedén be-

gyűjthetsz. Mindezek mellett október hónapban különböző 

értékes ajándékokkal jutalmazzuk az oldalon legaktívabb 

önkénteseket, szervezeteket. 

A pályázati feltételekről bővebben itt tájékozódhatnak:

ÖNKÉNTESKEDNI MENŐ,  
ÉS MOST MÉG NYERHETSZ IS VELE!

TOVÁBB

https://onkentespiacter.hu/
https://onkentespiacter.hu/palyazatok
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KÉT NAP,  
KÉT KONFERENCIA!

Szeptember 19-21. között Bakonybél adott otthont előbb 

hétfőn a Future Camp névre keresztelt ágazatközi konferen-

ciának, melynek központi témáját az önkéntesség adta, majd 

kedden a Települési ifjúsági munkatársak országos találkozó-

jának, ahol a fő fókusz a települési szintű ifjúsági munkát tá-

mogató kiadványok bemutatásán volt. 

Az eseményekről készült beszámolónkat itt olvashatják: 

ÚJRA IDEAFEST!
Az idei tanévben is elindul az Ideafest elnevezésű középis-

kolai ötletverseny a Budapesten és Pest megyén kívüli diákok 

számára. A jelentkezéseket november 9-ig lehet beadni.

Minden világmegváltó dolog egy apró ötletként kezdődött, 

ám ahhoz, hogy meg is valósulhasson, meg kell tenni azt a 

bizonyos első lépést. Ha neked is motoszkál valami a fejedben, 

akkor most itt a lehetőség, hiszen idén második alkalommal 

elindult az Idea-

fest. 

A kezdeménye-

zésről bővebben 

itt olvashatnak:

https://futournet.hu/suli--melo/ideafest-jelentkezes
https://unp.hu/post/ket-nap-ket-konferencia-hasznos-tapasztalatcsere-zajlott-a-bakonyban
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DROGPREVENCIÓ AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN

A fiatalok nagy többsége a drog szó hallatán kizárólag a kábítószerekre 

és hasonló anyagokra gondol, nem is feltételezik, hogy az otthonaikban 

is megtalálható alkohol, vagy dohánytermék is a drog kategóriába tar-

tozhat. Igazi meglepetésként hat számukra, amikor megismerkednek a 

legális és illegális drogok fogalmával és szembesülnek azzal a ténnyel, 

hogy bizony a legális drogoknak is egészségkárosító hatásaik vannak. 

Megjelent Maczó József és Pozsonyi Fanni által írt online kiadványunk, 

melyet itt tekinthetnek meg:
TOVÁBB

https://unp.hu/hir_docs/310_drogprevencio_az_ifjusagi_munkaban_2022.pdf


ÍGY VÁLTOZNAK A PONTSZÁMÍTÁS  
SZABÁLYAI 2024-TŐL 

A 2024-ben induló felsőoktatási képzésekre jelentkezők több új pontszámítási szabályra készülhet-

nek. A változásokkal az egyetemek és főiskolák nagyobb szabadságot kapnak a felvételi követelmé-

nyek meghatározásában. 

Bővebb információ itt érhető el: 

MEGALAKULT A 
DIÁKTÁJÉKOZTATÁS 
EGYESÜLET

Szeptember 17-én tartotta alakuló ülését az  

Országos Diáktájékoztatás Egyesület (ODE). A 

főként az Diáktájékoztatás.hu szerkesztőségének 

tagjaiból megalakuló egyesület a jövőben új mű-

ködési keretet biztosít majd a hírportálnak.

Budapesten, az Európai Ifjúsági Központban 

gyűlt össze szombaton az a tizenegy fő, kik az 

alakuló ülés megtartásával közösen megalapítot-

ták az új, Országos Diáktájékoztatás Egyesületet. 

A teljes beszámolót itt olvashatják:

TOVÁBB

TOVÁBB
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https://www.diaktajekoztatas.hu/megalakult-a-diaktajekoztatas-egyesulet/
https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamitas/felveteli_valtozasok_2024?fbclid=IwAR3R9cNFsb9w7FUUN7TcazwWccjVud-aahjclbIgOCaUbM3SNaWXxLldh48


PÁLYÁZATOK, FELHÍVÁS

FELHÍVÁS IFJÚSÁGI 
PROJEKTKOORDINÁTORI 
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A GYIÖT tapasztalattal rendelkező szakmai 

munkatársat keres ifjúsági projektkoordinátori 

munkakör betöltésére, minimum heti 30 órás 

foglalkoztatásra. A leendő munkatárs felada-

tai többek között az ifjúsági részvételi projekt 

teljeskörű koordinációja, rendezvények szerve-

zése, célcsoport aktív bevonása. 

A teljes felhívás itt érhető el:

ÖNKÉNTESSÉGÉRT DÍJ 2022 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A 20 éves Önkéntes Központ Alapítvány idén 

is meghirdeti Önkéntességért Díj 2022. pályá-

zatát.

20 évvel ezelőtt, amikor az Önkéntes Központ 

Alapítvány megalakult, azzal a céllal jött létre, 

hogy elterjessze az önkéntesség eszméjét és 

minél több embert biztasson arra, hogy önkén-

tesnek lenni jó.

Az elmúlt 2 év eseményei a Covid-19 járvány 

és az Ukrajnában dúló háború még inkább elő-

térbe helyezte az önkéntesség fontosságát és 

megmutatta, hogy az összefogás erejével az 

önkéntes tevékenységek révén milyen nagy-

szerű eredményeket lehet elérni.

A teljes felhívás itt érhető el:

TOVÁBB

TOVÁBB
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https://gyiot.hu/hirek/felhivas-ifjusagi-projekt-koordinatori-munkakor-betoltesere/
http://www.onkentes.hu/hirek/oenkentessegert-dij-2022-palyazati-kiiras


PROGRAM AJÁNLÓ

TOVÁBB

TOVÁBB

SOLIDARITY:ON  
AZ ÉLMÉNY EREJE  

Hogyan hat a 18-30 évesekre az Európai Szo-

lidaritási Testület projektekben való részvétel? 

Mire számíthatnak a külföldön önkénteskedők? 

És a hazai szolidaritási projektet megvalósítók?

A rendezvény részleteit itt találja: 

NÉMA KIÁLLÍTÁS  

A szakmai délelőtt célja, hogy lehetőség 

nyíljon a gyászfeldolgozás témájának elmélyí-

tésére. Cél a veszteségekkel kapcsolatos kom-

petenciák és tudás bővítése, egy kis önismereti 

rálátás és tapasztalatcsere. A fókusz a munka 

során megélt veszteségek tudatosítására és 

feldolgozására irányul a kiégés megelőzése 

érdekében.   

Bővebb információ és a regisztrációs felület 

itt érhető el: 

EUROGUIDANCE 
PÁLYATANÁCSADÓI 
DÍJÁTADÓ ÉS KONFERENCIA

Idén 33 pályázat érkezett be két külön ka-

tegóriában a Euroguidance Pályatanácsadói 

Díjra. Október 4-én kiosztják a díjakat, és az 

érdeklődők meghallgathatják a nyertes pályá-

zatok beszámolóit.

Bővebb információ és a regisztrációs felület 

itt érhető el:

VAN BELESZÓLÁSOD! 
PARLAMENTI IFJÚSÁGI NAP 
2022

Mindenki számára fontos, hogy a fiatalok 

megtanuljanak beleszólni a róluk szóló dönté-

sekbe, a jövőben pedig aktívan részt vegyenek 

az őket érintő közösségi ügyek megoldásában. 

Ezért szervezik meg immár tizenegyedik alka-

lommal a Van beleszólásod! Parlamenti Ifjúsági 

Napot.

Bővebb információ és a regisztrációs felület 

itt érhető el:

TOVÁBB

TOVÁBB
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https://euroguidance.nive.hu/euroguidance-dijatado-es-konferencia-2022/?fbclid=IwAR3LgWLMLJdEr_82S8jhQere8hVmd6z010g1BArhB4Krfu6rMm7arXGSjbw
https://tka.hu/rendezveny/16583/van-beleszolasod-parlamenti-ifjusagi-nap-2022?fbclid=IwAR1jqnFD3WuYFsGi-DkTW0iiahrhIRVVCam0_ZclyyH7xorYkV0jR0saW8w
https://tka.hu/rendezveny/16558/solidarity-on-az-elmeny-ereje?fbclid=IwAR0h61kmyCioUtfm5ZISkhm5NRG3ADxocp_DwFEYj-IKb44EFmL8wBd4pOo
https://gyaszportal.hu/2022/09/13/nema-kialtas-amikor-neked-is-faj/?fbclid=IwAR2xfF4H8kew3mFb8CtCHnVPI_rP3kXXo8JdTrHqJK6mzFb-SWZ34YgS5zw


https://garabonciasnapok.hu/


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

HELYBEN HOGYAN?  
FIATALOK A TELEPÜLÉSEKEN 
2022  

A GYIÖT 2022-ben is megszervezi a Helyben 

hogyan? – Fiatalok a településeken Konferenciát, 

mely teret biztosít a települési szintű ifjúsági mun-

ka szerepelőinek a találkozásra, a tudás és tapasz-

talatok megosztására, valamint a települési szintű 

ifjúsági részvétel jó gyakorlatainak bemutatására 

és megismerésére.

EMBERI JOGI NEVELÉS A 
GYAKORLATBAN  

Képzési felhívás fiatalok, gyerekek közösségével 

foglalkozó (pedagógusok, szociális segítők, is-

kolapszichológusok, ifjúságsegítők, képzők, tréne-

rek) szakemberek számára.

Mit tehetünk a kirekesztés ellen? Diszkrimináció 

vagy előítélet? Gyereket dolgoztatni bűn? Mi a 

helyes kifejezés: segítséget igénylők vagy fogya-

tékossággal élők? Először a kötelesség utána a 

jogok? Mit tehetek az emberi jogok érvényesülé-

séért? Mi a civil kurázsi?

Ha szeretne gyerekekkel és fiatalokkal ezekkel 

és hasonló kérdésekkel mélyebben foglalkozni 

és ehhez új módszereket kapni, akkor jöjjön el az 

Európa Tanács Budapesti Európai Ifjúsági Központ 

és az EJHA - Emberi Jogi Nevelők Hálózata közös 

képzésére.

Pedagógusok és szociális szakemberek számára 

akkreditált továbbképzés.

Bővebb információ és a regisztrációs felület itt 

érhető el: 

MENTOR LETTEM! MOTIVÁLÁS 
A GYAKORLATBAN

Az iskolákban jól használható elméleti és gya-

korlati tudást nyújt a motivációról a HAT Alapít-

vány Mentor lettem! egynapos képzése.

A felnőttképzési program az intézményvezető 

egyéni engedélye alapján 10 pont értékben szá-

molható el.

Min. 10 fő jelentkezése eseténkihelyezett kép-

zés kérhető egyeztetett időpontra!

Pedagógusoknak 50% kedvezmény!  TOVÁBB

TOVÁBB

mailto:eva.lukacs%40erifa.hu?subject=
https://www.facebook.com/ezhatprogram/photos/a.188594717991489/1994056564111953/
https://gyiot.hu/hirek/helyben-hogyan-fiatalok-a-telepuleseken/
https://www.facebook.com/events/1152721841944605/?ref=newsfeed


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 minder-

re. 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 emel-

kedettebb életérzéssel töltötték el.

Ha blogolnál, vagy csak érdekel a 

téma, akkor tudod hol keress minket:
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TOVÁBB

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

