
  

  

Európa jövőjéről szóló konferencia 
A konferenciasorozat következő fórumai alább láthatóak a február és a március hónapban 
elsődlegesen online részvétellel. Ahol személyes jelenlét is lehet, ott jelezzük. 
  
Konferencia Európa jövőjéről szóló fórumokra a jelentkezni Bács-Kiskun Megyei Civil 
Közösségi Szolgáltató Központ hivatalos honlapján lehet, melyet IDE kattintva elér. Itt további 
programokat is talál. 

JELENTKEZÉS a 

KONFERNCIÁKRA 
 

 

Az ifjúság 

  

lehetőségei 
  

Európában 

Témakör: az Ifjúságkutatások, 
eredmények tapasztalatai az 
Európai Unióban, hogyan 
segíthetjük a fiatalokat a mi 
munkánk bekapcsolásába 
  

Az európai fiatalok 

  

lehetőségei 
  

helyben 

Témakör: Ifjúsági 
cserekapcsolatok jövőjének 
bemutatása Európában 
Hogyan dolgozzunk 
fiatalokkal, akik az 
utánpótlásunkat adhatják? 

Energiát adunk! 

  

Milyenek az energia 

  

felhasználók 

  

2022-ben? 

  

Témakör: Fő témánk azok az 
energiák amiket 
használhatunk ma a 
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Előadó: Varga Ildikó 
  
Online: Google Meet 
  
Személyes: Civil Központ 
kiskőrösi iroda: Kiskőrös, 
Szarvas u. 2. (Szarvasház) 
  
Időpont: 2022.03.04. 14:00 
órai kezdettel 
  

Jelentkezés  

 

  

 

Egészségmegőrzés 

  

Európában 

Témakör: Milyen európai 
trendek vannak az 
egészségmegőrzés 
témájában, mások hogyan 
vélekednek, mit tesznek az 
emberek nap, mint nap az 
egészségükért. Mi tehetünk mi 
az egészségünk védelme 
érdekében? 
  
Előadó: Kissné Ország Dóra, 
sportszakember 
  
Online: Google Meet 
  
Személyes: Gyöngyház 
Kulturális Központ: 
Soltvadkert, Kossuth u. 10. 
  
Időpont: 2022.03.23. 16:30 
órai kezdettel 
  

Jelentkezés  

 

  

 

Védjük meg 

  

közösen jövőnket: 

  

Újrahasznosítási 
  

lehetőségek 

Témakör: A fórumon 
újrahasznosítási lehetőségek 
kerülnek bemutatásra, 
megvitatjuk a résztvevőkkel, 
hogy milyen lehetőségeket 
használnak már, miket tudnak. 

  
Előadó: Varga Ildikó 
  
Online: Google Meet 
Személyes: Civil Központ 
kecskeméti iroda: Kecskemét, 
Wesselényi u. 4/a 
  
Időpont: 2022.03.01. 16:00 
órai kezdettel 
  

Jelentkezés  

 

  

 

Digitális 

  

gyakorlatok  
  

Európában 

Témakör: Hogyan használjuk 
a dogitális platformokat a 
gyakorlatban programjaink 
vagy a szervezetünk 
népszerűsítése érdekében? 
  
Előadó: Katusné Dávid Edit 
  
Online: Google Meet 
  
Személyes: Petőfi Sándor 
Művelődési Központ, 
Kiskőrös, Petőfi tér 4. 
  
Időpont: 2022.03.18. 16:30 
órai kezdettel 
  
  
  
  

Jelentkezés  

 

  

 

Védjük meg 

  

közösen jövőnket: 

  

Újrahasznosítási 
  

lehetőségek 

Témakör: A fórumon 
újrahasznosítási lehetőségek 
kerülnek bemutatásra, 
megvitatjuk a résztvevőkkel, 
hogy milyen lehetőségeket 

háztartásunkba. Megnézzük, 
hogy a zöld energiák 
valójában mennyire 
használhatók, mennyire 
fenntarthatók a hagyományos 
energiák. 
  
Online: Google Meet 
  
Időpont: 2022.03.08. 10:30 
órai kezdettel 

Jelentkezés  

 

  

 

Esélyegyenlő 

  

párbeszéd a 

  

munkáltatók és a 

  

munkavállalókközött 
  

  
  
Témakör: A fórum az 
esélyegyenlő párbeszéd a 
munkavállalók és a 
munkáltatók között témában 
kerül megrendezésre 
  
Online: Google Meet 
  
Időpont: 2022.03.22. 09:00 
órai kezdettel 
  
  
  
  
  
  

Jelentkezés  

 

  

 

Egészségmegőrzés 

  

Európában 

  

Témakör: Milyen európai 
trendek vannak az 
egészségmegőrzés 
témájában, mások hogyan 
vélekednek, mit tesznek az 
emberek nap, mint nap az 
egészségükért. Mi tehetünk mi 
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Mi az oka, ha nem élnek a 
zöld lehetőségekkel. 
  
Előadó: Kutyifa Ilona 
  
Online: Google Meet 
  
Személyes: Civil Központ 
kiskőrösi iroda: Kiskőrös, 
Szarvas u. 2. (Szarvasház) 
  
Időpont: 2022.03.08. 16:00 
órai kezdettel 

Jelentkezés  

 

  

 

 

használnak már, miket tudnak. 
Mi az oka, ha nem élnek a 
zöld lehetőségekkel. 
  
Előadó: Kutyifa Ilona 
  
Online: Google Meet 
  
Személyes: Gyöngyház 
Kulturális Központ: 
Soltvadkert, Kossuth u. 10. 
  
Időpont: 2022.03.08. 16:00 
órai kezdettel 

Jelentkezés  

 

  

  

az egészségünk védelme 
érdekében? 
  
Előadó: Rakonczai Mónika, 
sportszakember 
  
Online: Google Meet 
  
Személyes: Petőfi Sándor 
Művelődési Központ, 
Kiskőrös, Petőfi tér 4. 
  
Időpont: 2022.03.16. 16:00 
órai kezdettel 

Jelentkezés  

 

  

   

 

 

 

 

  

 

Egészségmegőrzés 

  

Európában 

Témakör: Milyen európai 
trendek vannak az 
egészségmegőrzés 
témájában, mások hogyan 
vélekednek, mit tesznek az 
emberek nap, mint nap az 
egészségükért. Mi tehetünk mi 
az egészségünk védelme 
érdekében? 
  
Előadó: Kissné Ország Dóra, 
sportszakember 
  
Online: Google Meet 
  
Személyes: Gyöngyház 
Kulturális Központ: 
Soltvadkert, Kossuth u. 10. 
  
Időpont: 2022.03.23. 16:30 
órai kezdettel 
  

  

 

 

 

 

 

  

 

Digitális 

  

gyakorlatok  
  

Európában 

Témakör: Hogyan használjuk 
a dogitális platformokat a 
gyakorlatban programjaink 
vagy a szervezetünk 
népszerűsítése érdekében? 
  
Előadó: Katusné Dávid Edit 
  
Online: Google Meet 
  
Személyes: Petőfi Sándor 
Művelődési Központ, 
Kiskőrös, Petőfi tér 4. 
  
Időpont: 2022.03.18. 16:30 
órai kezdettel 
  
  
  
  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

Esélyegyenlő 

  

párbeszéd a 

  

munkáltatók és a 

  

munkavállalókközött 
  

  
  
Témakör: A fórum az 
esélyegyenlő párbeszéd a 
munkavállalók és a 
munkáltatók között témában 
kerül megrendezésre 
  
Online: Google Meet 
  
Időpont: 2022.03.22. 09:00 
órai kezdettel 
  
  
  
  
  
  

  

 

   

  

Európa jövője magyar szemmel 
  

c. konferencia 

A kis méretű konferenciák zárásaként egy igazi nyüzsgő konferenciát szeretnénk tartani, 
több témát érintve. 
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A nap tematikáját tekintve lesz szó Európa energiaellátásáról, annak fejlődési 
lehetőségeiről, a fiatalok aktív részvételéről, a kulturális lehetőségekről itthon és az Európai 
Unióban egyaránt és az ún. digitális forradalomról 2022-ben. 
  
A konferencia egy állófogadással zárul, amelyre minden résztvevőt szeretettel várunk! 
  
Helyszín: Kiskőrös, Petőfi Sándor Művelődési Központ - Kiskőrös, Petőfi tér 4. 
  
Időpont: 2022.03.25. 13:00 - 18:00 óra között 

  

Jelentkezés  

   

  

  

Hogyan számoljunk el a 2021. évi NEA 
pályázatokkal a NIR rendszerbe? 

A hamarosan esedékes NEA pályázatok elszámolásáról és esetleges módosítási kérelemek 
benyújtásáról szóló tájékoztató fórumokat tartunk az elkövetkezendő hetekben! 
A tájékoztató fórumok a megszokottak alapján díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
  
Ezek a tájékoztató fórumok azért fontosak a civil szervezetek részére, mert vélhetően a 
2021-ben támogatásban részesülők először találkoznak a NIR elszámoló felületével. A 
tájékoztatón gyakorlatban megnézünk egy elszámolást, mert célunk a sikeres 
elszámolásokra való felkészítés. 
  
Jelentkezni az alábbi gombra kattintva tudnak! 
Az újabb időpontok folyamatosan feltöltésre kerülnek a jelentkezési felületen, így érdemes 
hetente megnézni az újabb időpontokat. Célunk, hogy mindenkihez eljussanak azok az 
információk, amellyel sikeres elszámolásokat tudnak benyújtani. 

JELENTKEZÉS a NEA elszámolásokról szóló fórumra  

   

  

  
Bács-Kiskun Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 
  
civilbacs@gmail.com 
  
78/415-165 
76/777-517 
www.recic.hu 
  
Hírlevélre való feliratkozás: 
https://listamester.hu/forms/fe/5/6/0/5601.html 
  
www.facebook.com/civilbacs 

  

http://recic.hu/bacs/konferencia-eur%C3%B3pa-j%C3%B6v%C5%91j%C3%A9r%C5%91l/idopontfoglalas/
https://fonixbacs.booked4.us/public/?CalendarId=2
mailto:civilbacs@gmail.com
http://www.recic.hu/
https://listamester.hu/forms/fe/5/6/0/5601.html
http://www.facebook.com/civilbacs


     

Leiratkozás - unsubscribe 

 

 

https://listamester.hu/lmui/faces/forms/UnsubscribeLink.jsp?m=0kx135tkihfnkaqwu7&e=gte7fw8rl92fw6&g=3991seo1c2v6xj
https://listamester.hu/lmui/faces/StartPage.jsp?f=LMlablecKep

