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ŐSZI ADOMÁNYGYŰJTÉSI AKCIÓ

A Nemzeti Ifjúsági Tanács a Magyar Ifjúsági Konferenciával összefogva  
ismételten adománygyűjtési akcióba kezd,  

az orosz-ukrán háborúban érintett, kárpátaljai magyarság részére.

Most Te is segíthetsz nekik!

A Nemzeti Ifjúsági Tanács valamint a Magyar Ifjúsági Konferencia is-
mét egy közös adománygyűjtést indít, melynek célja, hogy a beérkező 
igényeknek megfelelő adományokat és felajánlásokat eljuttathassák a 
rászorulóknak.

Popovics Pál, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnökének meg-
keresésére a Kárpátaljai Szent Márton Karitász és a Munkácsi Szent Er-
zsébet Karitász munkáját támogatják az alábbi adományok gyűjtésével:

 » ruhanemű: elsősorban meleg ruha, lábbeli.  
Női, férfi, gyerek egyaránt.

 » tartós élelmiszer: liszt, cukor, gabonatermékek, száraztészta,  
konzervek, sajt, szalámi, margarin, tartós tej, étolaj, édesség, stb.

 » egészségügyi és higiéniás termékek: tisztálkodási és tisztító szerek, 
kötszer, gyerek- és felnőtt pelenka, WC-papír stb.

A gyűjtés a Budapesti Európai Ifjúsági Központban történik. Az adomá-
nyokat, 2022. október 19. szerda és 2022. november 11. között fogadják, 
munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között. 

Kérdés esetén az adománygyűjtés koordinátorához,  
Turi Ádámhoz fordulhatnak: adam.turi@ifjusagitanacs.hu.

mailto:adam.turi%40ifjusagitanacs.hu?subject=
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Az ifjúságsegítő lehetősége, hogy a napi 

szituációkban, a közösségi térben megol-

dandó helyzetek kapcsán, az éves folya-

matban, projektben, klubfoglalkozáson, 

táborban, vagy valamilyen helyi kiállásban, 

cselekvésben a csoport igényeit és fejlő-

dését figyelembe véve lépésről lépésre 

haladva ismertesse meg a fiatalokkal az 

emberi jogokat. A Kompasz – Kézikönyv fi-

atalok emberi jogi neveléséhez kézikönyv 

ehhez a munkához nyújt segítséget.

Megjelent Kövesi Györgyi és Szebenyi 

Marianna által írt online kiadványunk, me-

lyet itt tekinthetnek meg:

A tanulmány az ifjúságügy szűkebben 

vett szeletét: a hazai ifjúsági közössé-

gi munkát, és azon belül a szolgáltatókat 

vizsgálja online kérdőíves módszer segít-

ségével. A megszólítottak között szerepel-

nek ifjúsági terek, ifjúsági házak és klubok, 

ifjúsági önkormányzatok, speciális ifjúsági 

szolgáltatások (pl. tanodák leszakadó ré-

gióban), ifjúsági felkereső munkát végző 

szervezetek, felekezeti, nemzetiségi ifjúsági 

szervezetek, valamint négy országos ifjúsá-

gi munkát végző hálózat (ISZOSZ, ISZT, NIT, 

GYIÖT) tagságai és az általuk elért szerve-

zetek.

Megjelent Schmidt Richárd által írt online 

kiadványunk, melyet itt tekinthetnek meg: 

MÓDSZERTANI SEGÉDLET IFJÚSÁGSEGÍTŐKNEK

KÖZÖSSÉGI IFJÚSÁGI MUNKA  
NEHÉZ HELYZETBEN LÉVŐ KAMASZOKKAL

TOVÁBB

TOVÁBB

https://unp.hu/hir_docs/317_emberi_jog_2022.pdf
https://unp.hu/hir_docs/315_kozossegi_ifjusagi_munka_2022.pdf


A táborszervezési tapasztalatgyűjtemény tulaj-

donképpen egy esettanulmányra, azaz egy – 27 

éve indult és azóta minden nyáron megvalósuló – 

gyermek és ifjúsági táborra építve mutat be a gya-

korlatban már megvalósult, kipróbált módszereket, 

természetesen nem állítva egy pillanatig sem, hogy 

ezek az egyedüli, kizárólagos hatékonyságúak, a 

mindentudók.

A Kölcseyné Balázs Mária által írt online kiadvá-

nyunkat itt tekinthetik meg:

NIT – MIK – HÖOK EGYÜTTMŰKÖDÉS

Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a Nemzeti Ifjúsági 

Tanács, a Magyar Ifjúsági Konferencia és a HÖOK - Hallgatói Ön-

kormányzatok Országos Konferenciája.

A három ifjúságpolitikai szervezet együttműködésének célja, 

hogy közös egyeztető platformot hoznak létre annak érdekében, 

hogy a 2009 óta hatályos Nemzeti Ifjúsági Stratégia eredményeit 

megvizsgálják, és az abban foglaltak teljesülését értékeljék. A fe-

lek törekednek rá, hogy közös álláspontot alakítsanak ki a 2009 óta 

eltelt időszak ifjúságpolitikájának értékelését illetően kifejezetten 

a tekintetben, hogy az elkövetkező időben milyen változásokra 

lenne szükség.

A szervezetek ifjúságszakértőket, valamint az országos ifjúsági 

civil és érdekképviseleti szervezeteket bevonva széleskörű pár-

beszédet kezdeményeznek Magyarország fiataljaival, diákokkal, 

hallgatókkal, a határon túli fiatalokkal és az ifjúsági szervezetekkel, 

hogy az érintettek megfogalmazhassák, milyen jövőt képzelnek el 

hazánk számára. Az itt összegyűjtött vélemények alapján a három 

szervezet közösen készíti el majd javaslatait.

TÁBORSZERVEZÉSRŐL KICSIT MÁSKÉPP!  
AVAGY „HOGYAN VÁLTAM INSTANT TÁBORRAJONGÓVÁ”?

TOVÁBB

TOVÁBB

https://unp.hu/hir_docs/312_taborszervezes_2022.pdf
https://www.facebook.com/HungarianNYC/posts/pfbid028zCWb7o32vgwB5mRt7Y76nwg2m5k54sRPwfk2ofWGwmBFpWPGUZXngfdQEgVKjMjl


MESEKÖNYV GYŰJTÉS 
A FELZÁRKÓZÓ TELEPÜLÉSEKEN ÉLŐ GYEREKEK,  

CSALÁDOK RÉSZÉRE

Gyűjtőpontjainkon kicsiknek színes, képekkel teli, jó állapotú lapozgatókat, a nagyobbaknak a mesék 

mellett kiadványokat, színezőket, ifjúsági regényeket és ismeretterjesztő könyveket várunk, így minden 

család és gyermek számára a legmegfelelőbb olvasmányt tudjuk eljuttatni.

A mese magával ragad, elvarázsol, megnevettet, megborzongat, tanít, hat a beszédfejlődésre, a képze-

lőerő alakulására, az érzelmi, értelmi fejlődésre, erősíti a társas kapcsolatokat.

A hátrányos helyzetű településeken születő gyerekek számára többnyire nem adatnak meg az optimális 

fejlődéshez szükséges körülmények, így például, sok helyen mesekönyvek sincsenek.

A Felzárkózó települések felemelését segítő program kampányával ezen szeretne változtatni úgy, hogy 

mesekönyveket gyűjt, és azokat eljuttatja a településeken működő közösségi terekbe, Jelenlét Pontokba, 

ahol ily módon a kisgyermekeknek, gyermekeknek szervezett közösségi foglalkozásokon, szabadidős te-

vékenységek során rendelkezésre állnának a könyvek.

A felajánlott mesekönyveket a gyűjtésben részt vevő budapesti és vidéki  

általános iskolák, Máltai Játszóterek mellett a Máltai Szeretetszolgálat  

Szarvas Gábor út 58-60. szám alatti gyűjtőpontján is le lehet adni.

2022. 10. 20. - 11. 07.

https://www.facebook.com/profile/100064726838948/search/?q=Mesek%C3%B6nyv%20


UNICEF LÉLEKEMELŐ PROGRAM 

Az UNICEF Magyarország küldetésének fontos része a hazai családok lelki, mentális egészségének 

megóvása. Ez a munka soha nem volt még olyan fontos, mint a jelenlegi helyzetben: a világjárvány végén 

és az ukrajnai krízis kapcsán.

Az UNICEF Magyar Bizottság elindította Lélekemelő Programját, mely a gyermekekkel foglalkozó szak-

embereknek, továbbá családoknak, szülőknek és gyermekeknek segít abban, hogy a világjárvány negatív 

hatásaival megküzdjenek.

Az UNICEF Lélekemelő Program keretén belül az iskoláskorú gyermekek számára megrendelhető olyan 

ingyenes, interaktív foglalkozás, amelynek kifejezetten a gyerekek mentális egészsége áll a fókuszában.

Az ingyenes foglalkozásokra a lelkiegeszsegora@unicef.hu email címen keresztül lehet jelentkezni.

Bővebben az alábbi linken tájékozódhatnak: 

KERESZTFÉLÉVES 
MEGHIRDETÉSEK A FELVIN

Megkezdődött a 2023-as keresztféléves eljárás: 

megjelent a Felvin a hivatalos információkat és 

tudnivalókat, valamint a meghirdetéseket tartalma-

zó Felsőoktatási felvételi tájékoztató.

A felvételizők a honlapról elérhető E-felvételin 

keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket. Az E-fel-

vételi – a Felvin történő regisztráció után – a 2022. 

november 15-i jelentkezési határidőig folyamato-

san a felvételizők rendelkezésére áll.

A végleges jelentkezéseket legkésőbb 2022. no-

vember 15-én éjfélig kell rögzíteni. A jelentkezés 

hitelesítésének határideje 2022. november 20. A 

hitelesítés legegyszerűbb módja az Ügyfélkapuval 

történő hitelesítés. 

A ponthatárokat várhatóan 2023. január 24-én hir-

detik ki.

Bővebben itt tájékozódhatnak: 

TOVÁBB

TOVÁBB
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mailto:lelkiegeszsegora%40unicef.hu?subject=
https://unicef.hu/mentalis-egeszseg/lelki-egeszsegora
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/23K_meghirdetesek?fbclid=IwAR3-6_SPrkQHcscYFXIJB61L3eEAdzeoQ7gVm2THg5vadrnfQpHBSFHYyeY


PÁLYÁZATOK, FELHÍVÁS

SAVALE – EGYÜTT 2022

A Pro Cultura Pannoniae Alapítvány és a Sa-

vale – Együtt Roma-Magyar Együttélés Civil 

szervezet országos tehetségkereső és tehet-

séggondozó rajz-, képzőművészeti pályázatot 

hirdet roma és/vagy roma származású 5-8. év-

folyamos általános iskolás diákoknak. 

A pályázat célja a roma identitás erősítése, a 

roma-magyar együttélés elősegítése, a roma 

hagyományok, kultúra bemutatása az alkotá-

sokon keresztül, továbbá a tehetségazonosítás, 

tehetséggondozás és a roma közösségek akti-

vizálása. 

Bővebb információt és a pályázati feltételeket 

itt találhatják:  

ÖN VÁLASZT, MI SEGÍTÜNK

A Tesco-Global Zrt. az Effekteam Egyesület 

közreműködésével tizenkettedik alkalommal 

hirdeti meg Ön választ, mi segítünk elnevezésű 

pályázatát, melynek célja a helyi közösségek 

támogatása. A helyi közösségek környezeté-

nek megszépítésére, illetve a helyi közösségi 

élet előmozdítására irányuló kezdeményezések 

támogatása van a fő fókuszban – a környezet 

szépítése, védelme, zöldítése és/vagy beruhá-

zás jellegű fejlesztése mentén.

Bővebb információt és a pályázati feltételeket 

itt találhatják: 

TOVÁBB

TOVÁBB
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https://pafi.hu/p/savale-egyutt-2022
https://pafi.hu/p/on-valaszt-mi-segitunk


PROGRAMAJÁNLÓ 7INDULJ EL!  
ŐSZI ÉS TÉLI IFJÚSÁGI CSERÉK

Indulj el te is! Tudd meg, hova és hogyan juthatsz el Európába!

Ifjúsági cserék, önkéntességek, Erasmus, DiscoveEU. Sok hasz-

nos információhoz juthatsz, ha meglátogatod a GyepesMód közös-

ségi terét a Pacsirta utcában, Szegeden. Vagy bekapcsolódsz hozzá-

juk az online térbe. 

Bővebb információ itt található: 

TOVÁBB

IRÁNYTŰ KIADVÁNY  
ONLINE BEMUTATÓ 

Az eseményen mutatják be először az „Iránytű” 

nevű online szakmai kiadványt, amely elsősor-

ban ifjúsági szakemberek számára ad iránymu-

tatást (illetve ez által közvetetten a fiataloknak 

is), hogyan lehet segíteni az ifjúsági korosztály 

boldogulását a munka világában. Az Iránytűnek 

három fejezete van, amelyet országhatáron át-

ívelő együttműködésben hoztak létre három 

szervezettel, mindhárom rész külön-külön be-

mutatásra kerül.

A részletes programtervet itt tekinthetik meg 

az érdeklődők: 

EGYÜTT EGYENLŐEN

A NANE Egyesület és a Patent Egyesület in-

gyenes foglalkozás-sorozatot indít Terézváros-

ban élő vagy iskolába járó 13-18 éves fiúknak és 

lányoknak.

Az interaktív workshopokon az egyenlőségen 

és kölcsönös tiszteleten alapuló párkapcsolatok-

ról és szexről, a nyomasztó nemi szerepelvárá-

sokról, az online és offline erőszakról, a média és 

a szépségkultusz hatásairól beszélgetnek majd.

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, 

melyet az alábbi felületen érhetnek el: 

TOVÁBB

TOVÁBB

https://www.facebook.com/events/428370292703739/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/514814833992554/?ref=newsfeed
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF9mNDbfL1HQjd6nxBQwQC0M7r_QIloJO4WLus6Qw3o96B0Q/viewform


TOVÁBB

TOVÁBB

HELYBEN HOGYAN? 
FIATALOK A TELEPÜLÉSEKEN 
KONFERENCIA 

A GYIÖT 2022-ben is megszervezi a Helyben ho-

gyan? – 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.

A konferencia Magyarország ifjúsági munka pano-

rámaképét vállalkozik megjeleníteni, amely csakis 

a jelenlévők aktív részvételével valósulhat meg. A 

program során górcső alá veszik a települési ifjúsá-

gi munka aktualitásait, emellett pedig hazai és eu-

rópai szintű kitekintésre is készülnek. A rendezvény 

során rövid, felvezető előadásokra, nagy közös be-

szélgetésekre és a nemformális tanulási módsze-

rek alkalmazásával megvalósuló programelemekre 

lehet számítani. A délutáni program kereteiben is-

mételten biztosítani fogják a bemutatkozási lehető-

séget azon szervezeteknek, közösségeknek, akik jó 

példával, gyakorlatokkal szolgálhatnak valamennyi 

érintett számára.

Bővebb információ és a regisztrációs felület:

MUTASSÁTOK MEG 
MAGATOKAT!

A GYIÖT által szervezett 2022. november 29-ei 

Helyben hogyan? Fiatalok a településeken konfe-

rencia délutáni programja keretében lehetőséget 

biztosítanak olyan szervezeteknek, intézmények-

nek, ifjúsági közösségnek a bemutatkozásra, akik 

a konferencia résztvevői számra ötleteket, tippe-

ket, jó gyakorlatokat tudnak biztosítani. A börze fó-

kuszában olyan gyakorlatok, módszerek, projektek 

állnak, amelyek egyfajta megoldást kívánnak biz-

tosítani a jelenlegi kihívásokra és/vagy biztosítják a 

fiatalok bevonását, döntéshozatalban való részvé-

teli lehetőségét.

További feltételek és részletek itt:

8

https://gyiot.hu/hirek/mutassatok-meg-be-magatokat/
https://www.facebook.com/events/404337868575538/?ref=newsfeed


II. IFJÚSÁGI ROMA 
KONFERENCIA 

A Nemzeti Ifjúsági Tanács és a Budapesti Európai 

Ifjúsági Központ az idei évben is megrendezi a II. 

Roma Ifjúsági Konferenciát.

A konferencia fő célja a roma fiatalok, családok 

helyzetének bemutatása fő fókusszal a tehetség-

gondozás területére.

A rendezvény 2022. november 24-én kerül meg-

rendezésre az Budapesti Európai Ifjúsági Központ-

ban (BEIK) (1024 Budapest, Zivatar utca 1-3).

Bővebb információ itt található:

TOVÁBB

YOUTH IMPACT 

A Youth Impact projekt célja, hogy a fiatalokat tá-

mogassa abban, hogy egy adott társadalmi vagy 

környezeti probléma megoldásán dolgozzanak, és 

akár egy üzletileg fenntartható projektet dolgozza-

nak ki. Ehhez nagyvállalatok, startupok és nonprofit 

szervezetek nyújtanak szakmai támogatást a Youth 

Impact keretein belül. A programba 16-22 éves fi-

atalok jelentkezését várja a Civil Impact Nonprofit 

Kft., az ország bármely pontjáról, 3-5 fős csapatban. 

A program első eleme egy 24 órás hackathon, ahol 

inspiráló előadásokat hallgathatnak meg a részt-

vevők, és workshopok keretében dolgoznak a saját 

ötletükön szakértő mentorok segítségével. 

A programmal kapcsolatos részletek az alábbi 

honlapon olvashatók:

TOVÁBB

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 re-

gisztrációs felületet Lukács Éva szakmai munka-

társunknál igényelhet az  eva.lukacs@erifa.hu; 06-

30/579-1953 elérhetőségeken.

https://www.facebook.com/events/493021619228783
https://youthimpact.hu/


Felgyorsult az életünk. Rengeteg 

minden történik velünk nap, mint 

nap. És bizony ezek feldolgozásához 

idő kell. Banálisan hangzik, de így 

van. Sokféle módszer létezik mind-

erre. 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 ki-

írja magából, hanem azokat is, amik 

boldogsággal, vagy egy emelkedet-

tebb életérzéssel töltötték el.

Ha blogolnál, vagy csak érdekel a 

téma, akkor tudod hol keress minket:

BLOGOLJ NÁLUNK!
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https://futournet.hu/eletmod/blogolj-nalunk
https://futournet.hu/eletmod/blogolj-nalunk

