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Békéscsaba, Csorvás, Pusztaföldvár, Gádoros).
Az előadó szólt az általános tudnivalókról, a változásokról, majd műhelybeszélgetés keretében válaszolt az
egyénileg felmerült kérdéskörökre.

Az E-Napraforgó már az Országos Széchényi Könyvtárban működő Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis
(EPA) nyilvántartásában

KFBME

Félidőben az ifjúsági koncepció
Értékelő, aktualizáló ifjúsági tanácskozást tartottak szerdán Békéscsaba Megyei Jogú Város Ifjúsági és Cselekvési Tervéről Félidő címmel.

Az E-Napraforgó c. online időszaki kiadványunk adatait
rögzítették az Országos Széchényi Könyvtárban működő
Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) nyilvántartásában:
http://epa.oszk.hu/03500/03526

Varga Tamás, a csabai polgármesteri hivatal osztályvezető-helyettese szerint az elmúlt években sokat változott a
társadalom, a fiatalok élethelyzete és szociális szokásaik.
Mint elmondta, a tanácskozáson megvitatták, hogy a korábban 16 pontba foglalt cselekvési elemekből, melyek
valósultak meg. Az ülésen az is kiderült, hogy mi az, ami
módosításra szorul vagy elvesztette az aktualitását.

Az Országos Széchényi Könyvtár keretén belül 2004-ben
a Magyar Elektronikus Könyvtár Osztály új szolgáltatást
indított Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis
néven. A szolgáltatás keretében egyrészt igyekeznek
teljeskörűen feltérképezni a magyar online és digitalizált
elektronikus folyóiratokat, sajtótermékeket, másrészt válogatva - a jelentősebb tudományos és kulturális folyóiratokat archiválják is.

A tanácskozáson elhangzottakból készül majd egy tervezet, amit a döntéshozók elé tárnak. Az előzetes tervek
alapján a koncepció felülvizsgálatára és a jövőtervezésre
két további alkalom áll majd rendelkezésre.

http://epa.oszk.hu
http://efolyoirat.oszk.hu
Az EPA keretében az archivált folyóiratokban biztosítják a
teljes szöveges keresést, valamint az egyedi cikkek adatai
visszakereshetők a MATARKA (http://www.matarka.hu),
valamint az EHM (EPA-HUMANUS-MATARKA Közös kereső
http://ehm.ek.szte.hu/ehm) adatbázisokban.

Békéscsaba középtávú Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési
Terve 2016 január 1-jével lépett hatályba. Ez biztosítja a
fiatalok és az ifjúsági szervezetek, valamint a döntéshozók közti párbeszéd lehetőségét. A 2020-ig tartó folyamat derekán a tervezet alkotási folyamatában résztvevő
csoportok tagjai, az ifjúsági területen jelenleg aktív szervezetek képviselői és a diákok együtt értékelték az elmúlt
évek során elért eredményeket és a jövőbeni célokat.

Hasznos böngészést kívánunk!
KFBME

Forrás: behir.hu 2019. 02. 14.

Tájékoztató a Nemzeti Együttműködési
Alap pályázatairól

Turisztikai értékeink megismertetése
térségünkben

A Játszótér Közhasznú Alapítvány és a Közösségfejlesztők
Békés Megyei Egyesülete szervezésében Vajda Árpád, a
Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégiumának tagja, általános tájékoztatót tartott a NEA
felhívásában megjelent pályázatokról február 5-én Békéscsabán, az Andrássy Úti Társaskörben. Az eseményen
közel 40 civil szervezet képviselője jelent meg a megyei
különböző településeiről (Csanádapáca, Nagybánhegyes,

Sajtóanyag

A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület a kistérség turizmusának legfontosabb idegenforgalmi civil szerveződése.
Tevékenységükkel évente kb. 10 000 főt érnek el. Tagjaik között van Zsadány, Biharugra, Okány, Körösújfalu,
Vésztő, Szeghalom, Ecsegfalva, Dévaványa, Körösladány,
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Bucsa, Kertészsziget, Füzesgyarmat önkormányzata, valamint az ezeken a településeken működő jelentősebb
turisztikai szolgáltatók.

Obszervatórium, közösségi tér létesülhet
a víztorony tetején

2018-2019 évben is folytatták a térséget népszerűsítő tevékenységüket, melyhez 500 000 Ft-os támogatást nyújtott a Nemzeti Együttműködési Alap, a „Civil szervezetek
működési célú támogatása 2018” címmel meghirdetett
pályázata keretében. A programról Tőkésné Gali Mónika,
az Egyesület alelnöke nyilatkozott:

A gyulai képviselő-testület legutóbbi ülésén hozzájárulását adta, hogy a gyulai víztorony tetején
napfizikai obszervatóriumot alakítsanak ki. A hely
egyfajta közösségi térként is funkcionál majd.
A városban több, természetesen más jellegű, de
ugyancsak a közösségeket szolgáló létesítményt
alakítanak ki a közeljövőben.
A város civil szervezetek bevonásával 400 millió forintos
pályázati támogatást nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon közösségi terek kialakítására,
valamint közösségi rendezvények szervezésére – szólt az
előzményekről Alt Norbert alpolgármester. Mint kiemelte,
a projekt egyik részeként Gyulán több közösségi tér is
megújulhat, illetve új létesítményeket is létrehoznak.

- A „Térségi értékek megismertetése az ifjúsággal” elnevezésű nyertes pályázat megvalósításával az a célunk,
hogy a Körös-Sárrét épített és természeti örökségét megismerhessék a térségünk településein élő iskolás gyermekek és felnőttek, s a közös programok során segítsük
az ifjúsági korosztály beilleszkedését a társadalmi életbe. Szeretnénk növelni a térségi értékek ismertségét az
oktatási intézményekben. Ezáltal elősegítve, hogy minél
több osztálykirándulást, a tananyag elmélyítését segítő
ismeretszerző utat a kistérségünkön belül valósítsanak
meg, kihasználva a helyi humán és természeti erőforrásainkat. Ennek érdekében ismeretterjesztő előadásokat
szerveztünk térségi oktatási intézmények diákjai részére
Körös-Sárrét értékeiről. Az idén, januárban három ilyen
foglalkozást tartottuk Szeghalmon, a Péter András Gimnázium diákjainak, amelyeken összesen 76-an vettek részt.
Az előadásokon a térségünkről készült két film vetítésére
került sor, az egyesületünk tagja Gila Károly természeti
értékekkel, helyi hagyományokkal, valamint értéket teremtő emberek és értéket adó alkotók tevékenységével
ismertette meg a diákságot. „Rejtett értékek Körös-Sárréten” című filmünk megtekintésével a térségünk kiemelkedő személyiségeivel és tevékenységükkel ismerkedtek meg a tanulók. „Épített örökségek Körös-Sárréten”
filmben kulturális és történelmi jelentőségű épületeken,
múzeumokon, emlékhelyeken keresztül mutattuk be a
vidékünket, a hajdani Nagysárrét négy települését (Szeghalom, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Bucsa). Az előadások végén a diákok térség nevezetességeiből összeállított
totót töltöttek ki. A helyesen válaszolók hűtő mágneseket
kaptak.

Az alpolgármester kifejtette, ilyen módon valósulhat meg
a város legrégebbi, még meglévő épülete, a Máriás-ház
rekonstrukciója, a könyvtár udvarán japánkert létesülhet
a Japánkert Barátok Körének köszönhetően. A Dél-Alföldi
Wellness Egyesület sportközpontot és bowlingpályát alakítana ki a volt kismozi egy részében, ugyanott a Gyulai
Zeneműhely Egyesület próbatermet és stúdiót hozhat létre. Megújulhat a Civil Szervezetek Szövetségének székháza, a Gyulasport sportparkot alakíthat ki, míg a Wesselényi-tó partján szabadidőparkot létesítenek.
– A program másik részeként a következő két évben 300
rendezvényt hívnak életre a városban, hogy a helyi közösségeket erősítsék, fejlesszék – tette hozzá Alt Norbert. – A rendezvények szervezéséhez ugyancsak lehet
támogatásra pályázni. Az első körös beadási határidő a
közelmúltban lejárt, de a második körben április végéig
nyújthatják be elképzeléseiket a civilek.
Az alpolgármester áttérve az obszervatóriummal kapcsolatos konkrétumokra, hangsúlyozta: a víztoronyban
korábban a Magyar Tudományos Akadémia működtetett
hasonló létesítményt, ám egy ideig az önkormányzat számára sem volt ismert, hogy a naptávcsövet néhány éve
leszerelték és elvitték.
Ezt követően kereste meg a városvezetést az Angliában
élő dr. Fáy-Siebenbürgen Róbert. A professzor elmondta, hogy Gyulára telepítenék azt a speciális, akkor még
fejlesztés alatt álló, azóta már elkészült napkutató távcsövet, ami központi szerepet játszik majd a modern, az
egész világon egyedülállóan megbízható űridőjárás-előrejelzésben, csökkentve ezzel a napkitörések okozta károkat.

Szintén a támogatásból adódott lehetőség „A felfedezésre váró Körös-Sárrét Templom – és Kastélytúra” kiadványok aktualizált változatainak újranyomtatására.
Az Egyesületnél lehetőség van önkéntes munka vállalására is.
További információ:
Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület,
e-mail: sarretitura@gmail.com; www.sarretitura.hu

Ehhez azonban szükség van a megfelelő környezet kialakítására, különösen azért, mert az obszervatórium
szerkezete alaposan leromlott az elmúlt években. A professzor létrehozta a Magyar Napfizikai Alapítványt, hogy
ilyen módon is segítse az ügy előbbre jutását. Gyakorlatilag ez a szervezet nyújtja be pályázatát a cikk korábbi
részében említett lehetőségre.
– A távcső Gyulára kerülése nagy előrelépés lenne a tu-
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BlackRock Pro Bono Program

dományos életben, de azt szeretnénk, ha az érdeklődők,
a helyiek, turisták, kutatók, szakemberek is megtekinthetnék a létesítményt. Így válna közösségi térré az obszervatórium. A város pedig bekerülne a nemzetközi tudományos élet vérkeringésébe. A projekt iránt egyébként
már a kínai tudományos akadémiáról és Olaszországból is
érdeklődtek. Egyedi, látványos és extra beruházás készül.

A BlackRock olyan projekteket kíván támogatni,
melyek összhangban állnak a számára kiemelt jelentőséggel bíró jövedelem-, megtakarítás- és közösségfejlesztési értékekkel
A BlackRock Hungary Kft., a világ vezető vagyonkezelőjének budapesti irodája az Önkéntes Központ Alapítvány
(ÖKA) közreműködésével 2019-ben elindítja pro bono
programját, melynek keretén belül meghatározott területeken szakmai támogatást nyújt a magyarországi civil
szervezetek számára.
A BlackRock nemzetközileg elismert társadalmi felelősségvállalás programjának egy új eleme ez a most induló
program. A BlackRock olyan projekteket kíván támogatni,
melyek összhangban állnak a számára kiemelt jelentőséggel bíró jövedelem-, megtakarítás- és közösségfejlesztési értékekkel az alábbi területeken tevékenykedő
szervezetek bevonásával:
- kisebbségek/roma közösségek;
- hátrányos helyzetű csoportok;
- női érdekvédelem és tehetséggondozási programok.
E területek mellett a Szervezők nem zárják ki további innovatív, komoly társadalmi hatást generáló projektötletek
kiválasztását.
Kinek szól?
Olyan alapítványok, civil szervezetek jelentkezését várjuk elsősorban, amelyek kellő kapacitással és elszántsággal rendelkeznek a szervezetük részben vagy (hosszabb
távon akár) egészében történő fejlesztése érdekében, s
megfelelően előkészített, kivitelezhető, a szervezet vezetősége által is támogatott projektet kívánnak megvalósítani a megjelölt tudásterületek felhasználása révén.

Papp Gábor
Forrás: beol.hu 2019. 02. 10.

PÁLYÁZATOK
Felhívás Beke Pál Emlékcím 2019 adományozásának ajánlására

Beke Pál Emlékcím célja példaértékű közösségi, kulturális,
művelődési és ifjúsági szervezetekben, intézményekben
hosszú ideje, példamutató, adaptálható, innovatív tevékenységet végző ’szakember’ elismerése. Olyanoké, akik
arra adnak választ: miképpen lehet megerősíteni, megadni, megszerezni vagy épp visszaadni, visszaszerezni a
meglévő, a valaha megvolt vagy az esetleg még meg nem
tapasztalt méltóságot. Azt, amely tartást ad az egyes embereknek, közösségeknek, településeknek, térségeknek,
illetve saját maguknak. Amelynek birtokában úgy érezhetik: nem csak lakosai, hanem polgárai településüknek,
országuknak, Európának. Az Emlékcím tulajdonosainak
közös tulajdonsága, hogy mindezt közösségi alapon, a
méltóságukat kereső és megteremtő emberekkel együtt,
nem csupán értük, hanem velük közösen teszik.
Javaslat tehető közösségi és/vagy ifjúsági munka területén végzett értékteremtő munkáért.

Forrás és bővebb információ:
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/BlackRock-Pro-Bono-Program?utm_source=NIOK+hírlevél

Erdei gyalogos vándortáborok felső tagozatos és középiskolás diákok részére
MáTra, Börzsöny, Pilis, Bakony és Mecsek – öt csodálatos
útvonalon, kiépített táborhelyekkel, egy hetes vándorlásra várjuk a felsős és középiskolás diákokat, valamint felnőtt kísérőiket. Ne hagyja ki senki, aki testközelből akar
megismerkedni a magyar erdőkkel, a tábortűz hangulatára vágyik vagy éppen csak egy feledhetetlen hetet szeretne eltölteni a barátaival!

A Beke Pál Emlékcím alapítói és adományozói: Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete, Gyermek- és
Ifjúsági Önkormányzati Társaság, Közösségfejlesztők
Egyesülete, Magyar Comenius Társaság, NMI Művelődési
Intézet Közhasznú Nkft., Települési Gyermekönkormányzatokat Segítők Egyesülete.

Kiépített útvonalakon, szervezett keretek között lebonyolított, egy hetes vándortáborokra jelentkezhetnek felső
tagozatos és középiskolás diákok csoportjai 2019 nyarán.
A kísérő tanárok támogatott, akkreditált táborvezető képzésen vehetnek részt.

Javaslat tehető közösségi és/vagy ifjúsági munka területén végzett értékteremtő munkáért.
Javaslataikat 2019. március 10-ig várjuk.
Forrás és bővebb információ:
www.szabadmuvelodes.hu

Forrás és bővebb információ:
www.erdeivandor.hu
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MEGYEI RENDEZVÉNYEK,
FELHÍVÁSOK

KELTETŐ+ PROGRAM

Zöld Sziget Játszóház a jövőnkért

Kedves Partnerünk, Barátunk,
Örömmel értesítünk, hogy a Badur Alapítvány a korábbi hasonló programjai (Ugródeszka, Keltető programok)
összevonásával idén is meghirdeti TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ PROGRAMJÁT, KELTETŐ+
néven. A program szakmai partnere a SIMPACT, célja,
hogy fenntartható társadalmi vállalkozások támogatásán
keresztül halmozottan hátrányos helyzetű, szegény/mélyszegény közösségek életminőségét hosszú távon javítsa.

A Fenntartható Térségért Alapítvány – FETA „Tanuljunk
játszva a közös jövőnkért” címmel szemléletformáló programot valósított meg

A programra olyan civil szervezetek, non-profit vállalkozások vagy informális csapatok jelentkezését várjuk, akik
szegénységben/mélyszegénységben élő közösségeket
segítenek, és szeretnének társadalmi vállalkozást indítani, vagy egy már működő társadalmi vállalkozást megszilárdítani, fejleszteni.

Békés megyében egyedülálló, a keletkező hulladék csökkentését célzó szemléletformáló játszóházat hozott létre
a Fenntartható Térségért Alapítvány, azaz a FETA.
A FETA programjain a korábbi években szembesült azzal,
hogy egyre több szülő számára fontos, hogy információkhoz jussanak, hogy a mindennapok során mit tehetnek
a hulladékképződés enyhítése érdekében. Azt tudták az
alapítvány munkatársai, hogy a legfogékonyabb korosztályt, a gyerekeket kell megcélozni a szemléletformálással, hiszen ők a megszerzett tudást hazaviszik, családjuknak továbbadják, és az is fontos volt, hogy élményszerű
legyen a tudás átadása. Ennek a célzott programnak az
eszköze tehát egy játszóház lett, amely elemeit a FETA
munkatársai, önkéntesei és partnerei fejlesztették ki, a
játékok egy részét helyi kézművesek állították elő.

Forrás és bővebb információ:
http://www.badurfoundation.org/project-details/hatcheryprogramme2019

Fiatalok és álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása a Dél-Alföldön
Legyen akár 30 év alatti vagy éppen 30 év feletti álláskereső, most üzleti ismereteket és akár 5 millió forint kezdőtőkét is szerezhet álmai megvalósításához.
A GINOP-5.1.9-17-2017-00003 projekt keretében olyan
Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyei jelentkezőket
várnak, akik nem tanulnak, nincs munkájuk, viszont van
vállalkozási ötletük.

A Zöld Szigetnek elnevezett játszóház központi eleme egy
egyedi fejlesztésű óriás társasjáték, de emellett vannak
még látványos óriásjátékok, mozgásos, logikai, memória
játékok, készségfejlesztő asztali játékok, valamint a gyerekeket kisérő szülőknek szóló asztali játékok.
A játszóház teljesen mobil, azaz bármely rendezvényre,
nyári táborba, gyermekprogramra ki lehet telepíteni, ahol
a FETA szakavatott, tapasztalt animátorai segítségével
akár egész napos programot is biztosít.
Annak érdekében, hogy a játékok a fejlesztés során tesztelve is legyenek, a FETA a program keretén belül több
nyílt napot is tartott, ahol az iskolások, óvodások kipróbálhatták a játékokat, valamint 3 fesztiválon is megjelent
a Zöld Sziget kisérőprogramként.

Forrás és bővebb információ:
gondolkozzunkokosan.hu

A Zöld Sziget Játszóház a közös játékon keresztül megtanítja a résztvevőknek a hulladék mennyiségének csökkentéséhez szükséges lépéseket. Azt, hogy a tudatos
viselkedés a tervezésnél kezdődik, a bevásárlásnál is lehetőségünk van hulladékmentes termékeket választani,
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de ha hulladék képződik otthonunkban, akkor azt tudjuk
újrahasználni, hasznosítani vagy szelektíven gyűjteni.
A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium
támogatásával az FM-LSZF/2018-1 azonosítójú, a hazai
hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás „Tanuljunk játszva a közös jövőnkért” című pályázatából valósult meg.
A játszóházról képek és további információ elérhető a
www.facebook.com/fetabringa oldalon.

„Miből lesz a cserebogár”
Az idei évben 24. alkalommal került megrendezésre az
Aranysarkantyú és Aranygyöngyös Néptánc Szólótáncfesztivál döntője január 25-26-án, Békéscsabán, ahol
képviseltette magát a Kárpát-medence szólistáinak színe-virága. Ezért nagyon nagy megtiszteltetés, hogy
a fesztivál Gálája előtti „Miből lesz a cserebogár” című
programrészbe meghívást kaptak a 2018. évi országos
Gyermek Néptánc Szólóverseny díjazottjai is. Iskolánkat
és a Berény Táncegyüttest Szabó Dorka Pántlikás táncos
és kísérőpartnere Hajzer Sándor képviselte.

Ifjúsági Néptáncantológián a Berény
Táncegyüttes
Iskolánk és a Berény Táncegyüttes kiemelkedő sikereként értékeljük, hogy Balogh Dávid Attila-Vrbovszki Julietta-Borgula Benedetta Dél-alföldi mulatság című
koreográfiáját a neves szakmai zsűri beválogatta az év
legjobb produkcióit felvonultató Országos Ifjúsági néptánc antológia műsorába. Külön öröm számunkra, hogy
már másodjára kerültünk be az Antológiába. Az előadás
Békéscsabán február 24-én (vasárnap) 14 órai kezdettel
megtekinthető a Jókai Színházban.
A jegyek kaphatók a Színház jegyirodájában.
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Online közösségi játék
A https://kozossegijatek.hu/ oldalon elérhető játék célja,
hogy felhívja a játékosok figyelmét a közösségek fontosságára, szerepére, a közösségfejlesztésben rejlő lehetőségekre, és ösztönözze a játékost a közösségépítésre, az
aktív közösségi részvételre, szerepvállalásra.
„Tanulj, gondolkodj, játssz okosan és építs egy olyan települést, ahol te is szívesen élnél”
A kerettörténet szerint a játékos egy település lakója.
A településen megüresedik egy önkormányzati épület,
amelyet élettel lehet megtölteni. A játék során a játékos
meghatározza, hogy milyen funkciókat kapjon az épület,
milyen irányba fejlesszék azt. Játék közben információt
kap a közösségfejlesztés módszertanáról, jó és rossz példákról, a könyvtári, múzeumi, illetve közművelődési intézményrendszerről és az intézmények közösségekről.

OSAP 1438 – Elkezdődött a 2019. évi
közművelődési statisztikai adatgyűjtés

Forrás: cselekvokozossegek.hu
Új honlapon, 2019. március elsejéig szolgáltathatnak
adatot az előző évi eredményeikről a közművelődési tevékenységet végző intézmények, szervezetek az OSAP
1438-as számú adatlapon a közművelődési statisztikai
adatszolgáltatás keretében.

A kulturális közösségfejlesztés
gyakorlata (Blended) címmel képzés
indul kulturális szakemberek számára
A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A statisztika feladata és célja, hogy valósághű és tárgyilagos képet adjon a társadalom állapotáról és változásairól
az államhatalmi szervek, a társadalom szervezeteinek,
tagjainak, a hivatás gyakorlóinak. A cél elérése érdekében az adatok felvételét, tárolását, átadását, átvételét,
elemzését, szolgáltatását, közlését a statisztikáról szóló
törvény szabályozza.

- a Cselekvő közösségek projekt céljainak és eredményeinek megismerése,
- képesség a kulturális partnerség generálására,
- képesség a közösségfejlesztés generálására,
- képesség a kulturális intézményeket célzó fejlesztési folyamatok generálására,
- jártasság a társadalmiasított intézményi modellek alkalmazásában,
- jártasság az esélyegyenlőségi modellek alkalmazásában,
- a kulturális önkéntességi tevékenység támogatási módszereinek elsajátítása,
- kompetenciák esetpéldák, jó gyakorlatok gyűjtésére és
alkalmazására a múzeumi, könyvtári, közművelődési területen.

A közművelődési tevékenységet alapfeladatként ellátó
költségvetési szerv, társadalmi, civil szervezet, alapítvány,
közalapítvány, gazdasági társaság, vállalkozás, egyéni
vállalkozás a 388/2017. (XII. 13.) Kormányrendelet alapján, a kötelező adatszolgáltatásnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma által működtetett https://kultstat.oszk.
hu oldalon tehet eleget az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1438-as számú jelentés elektronikus kitöltésével.

A képzés tervezett időpontja: 2019. március 4–5. és
2019. március 18–19.

Minden év március elsejéig szolgáltatnak adatot az előző évi eredményeikről a közművelődési tevékenységet
végző intézmények, szervezetek az OSAP 1438-as számú
adatlapon a közművelődési statisztikai adatszolgáltatás
keretében. A 2018. évi tevékenységről 2019. január 20.
és 2019. március 1. között lehetséges az adatszolgáltatás
a Kultstat megújult felületén. A felületre a bejelentkezés
a korábban használt e-mail címmel és jelszóval történik,
a használatát pedig felhasználói kézikönyv teszi gördülékenyebbé.

Forrás és bővebb információ:
https://nmi.hu/2019/01/30/a-kulturalis-kozossegfejlesztes-gyakorlata-blended-cimmel-kepzes-indul-kulturalis-szakemberek-szamara/

Újságíró tanfolyam indul a népfőiskolán
A Lakitelek Népfőiskola újságíró tanfolyamot indít 2019
márciusának második felében, amelynek fő célja a vidéki,
helyi újságok működtetésével, szerkesztésével összefüggő komplex ismeretek elsajátítása. Célcsoport: A vidéki
heti- és havilapok olyan szerkesztői, munkatársai, akik

Forrás és további információk: nmi.hu
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fogékonyak a működtetéssel, szerkesztéssel kapcsolatos
ismeretek iránt. Alapvető cél, hogy az egyre nagyobb
számban megjelenő települési és más helyi lapok, médiumok (televízió, rádió, internetes újságok) szerkesztői,
készítői – akiknek a többsége ilyen szakképzettséggel
nem rendelkezik – újságírói, szerkesztői alapismeretekhez juthassanak.

A kötet nemcsak sorba veszi a közművelődést érintő jogszabály-módosításokat, hanem a konkrét feladatokhoz
mintadokumentumokat, sablonokat is nyújt. Hasznos
sorvezetőt ad a kiadvány többek között a helyi közművelődési megállapodás elkészítéséhez, a magasabb vezetői
beosztás ellátására kiírt pályázati kiíráshoz, az éves szolgáltatási terv összeállításához, a képzési és beiskolázási
terv elkészítéséhez, vagy a költségvetési szerv alapító okiratának és SZMSZ-ének elkészítéséhez is.

Bővebb információ: www.nepfolakitelek.hu

Az Útmutató 2800 Ft/db áron korlátozott számban megrendelhető, illetve megvásárolható a Nemzeti Művelődési
Intézettől az alábbi megrendelő segítségével.

Videó érdekérvényesítés - képzés a Közélet Iskolájában

Forrás és bővebb információ: nmi.hu

A Közélet Iskolája a Jogriporter Alapítvánnyal együttműködésben Videó érdekérvényesítés címmel képzést hirdet.
A képzés tartalma:
1. nap: Mire használható a videó az aktivizmusban? Civil
szervezetek videóinak példáin keresztül vizsgáljuk meg,
hogy hogy tudunk dokumentálni, oktatni és mobilizálni
audiovizuális eszközökkel. Felszerelés, fényképezési alapismeretek, kamerabeállítások, képkomponálás és interjúzási technikák.
2 és 3. nap: Videó vágás alapismeretek és gyakorlás.

ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGON 2018
AZ ÖNKÉNTESSÉGKUTATÁS ELSŐ
EREDMÉNYEI

A kiadvány letölthető: http://www.ujnemzedek.hu/
onkentesseg/tobb-leszel-ha-teszel

Forrás és bővebb információ:
http://www.kozeletiskolaja.hu/post/video-erdekervenyesites-kepzes-a-kozelet-iskolajaban-2

KIADVÁNYAJÁNLÓ
Útmutató a közművelődési szakterület
megújult jogszabályi környezetének alkalmazásához

ÖNKÉNTESSÉG
MAGYARORSZÁGON
2018
AZ ÖNKÉNTESSÉGKUTATÁS
ELSŐ EREDMÉNYEI
Hiánypótló ismeretanyagot összegző kötet jelent meg a
Nemzeti Művelődési Intézet gondozásában. Az „Útmutató
a közművelődési szakterület megújult jogszabályi környezetének alkalmazásához” című kiadvány elsődleges célja, hogy közérthető kalauzként szolgáljon a települések
és a közművelődési alapszolgáltatást végző szervezetek,
intézmények vezetőinek a jogszabályok alkalmazásához,
másrészről pedig bemutatja a törvénykezést vezérlő, a
mindenkori közösségek szerepét újraértelmező szemléletbeli fordulatot is.

ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGON 2018 | ELSŐ EREDMÉNYEI
AZ ÖNKÉNTESSÉGKUTATÁS 2018 ELSŐ EREDMÉNYEI
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Napraforgó
Kiadja: Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Pf.: 570.
E-mail: civil@kfbme.hu
Szerkesztő: Zsótér Mária
Arculat és tördelés: Sóki Imre Benedek
Felelős kiadó: Pocsajiné Fábián Magdolna
Egyesületünk működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
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