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V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 

Csongrád megyei Civil 

Információs Centrum 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szíves-

kedjenek eljuttatni szá-

munkra a tárgyhavi 

programjaikat, melyeket 

feltöltünk a hírleveleink 

elejére, egy keretbe. 

Ezen határidő figyelem-

be vétele miatt a hírleve-

leinket minden hónap 5. 

napja után küldjük meg 

a civil szervezetek szá-

mára. 

A tartalomból: 
 

Címlap, hírek 1 

Coach4good felhívá-

sa 

2 

Programajánló 3 

Programajánló 4 
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Oldal 2 CSONGRÁD MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

Az értékeket nem 

a munka, hanem 

az emberek nyújt-

ják! 

Társadalmi vállalkozás Keltető program 2018 

A Badur Alapítvány programja társadalmi vállalkozás ötletek kidolgozását, tesztelését támogatja. Olyan non-profit 
szervezetek vagy informális csapatok jelentkezését várják, akik hátrányos helyzetű, szegénységben/
mélyszegénységben élő közösségekkel dolgoznak. A program 4x1 napos  workshopot és szakmai mentorálást nyújt, 
majd a program lezárása után az alapítvány a legígéretesebb ötletekhez további pénzügyi/szakmai segítséget ad. A 
kezdeményezés szakmai partnere a SIMPACT Nonprofit Kft. 

A programra online lehet jelentkezni 2018. április 20-ig. 

További információ a programról és a jelentkezés feltételeiről bővebben itt: 

http://www.badurfoundation.org/project-details/hatchery-programme-2018 

A Coach4Good kezdeményezés célja támogatni a társadalmilag hasznos célokért dolgozó vezetőket azáltal, hogy 
magas színvonalú coaching szolgáltatást kínál számukra Pro bono. E cél érdekében  egy olyan közösségi teret hoztak 
létre,  ahol az idejüket felajánló, tapasztalt coachok találkozhatnak társadalmilag hasznos célokért dolgozó vezetők-
kel. 

A Coach4Good olyan vezetők jelentkezését várja, akik 

 valamilyen civil kezdeményezésnek, szervezetnek az élén állnak, 

 iskolát, más oktatási vagy egészségügyi intézményt irányítanak, ill. ezek valamelyikében vezetői feladatokat 

látnak el 

 ifjúsági csoportot, informális hálózatot szerveznek 

 nem professzionális sportklubot vezetnek vagy edzőként dolgoznak 

 a közszférában dolgoznak vezetőként 

További információ és jelentkezés itt : www.coach4good.hu 

http://donorsforum.hu/index.php?subid=3282&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1147&mailid=326
http://donorsforum.hu/index.php?subid=3282&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1148&mailid=326
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Néha nem az számít, hogy 

hol vagyunk. Csak az 

számít, ki van velünk! 

 

Az olaszországi 1000 Rocks produkció cesenai akciója adta az ötletet, hogy 2018 tavaszán, Szegeden is lebonyolít-
sunk egy hasonló – több száz zenész részvételével történő – élőzenés megmozdulást, egy igazi rock flashmobot. 
Az esemény célja nem több, mint, hogy népszerűsítse a rockzenét és az élő zenei produktumokat . 
A résztvevőket várunk az ország minden szegletéből, sőt a határon túlról is! 
Nincs korhatár, nincsenek műfajbeli korlátozások, a lényeg, hogy a kiválasztásra kerülő dalokat el tudd játszani! 
A zenészek, akiket keresünk: énekesek, gitárosok, basszusgitárosok, dobosok, katt és jelentkezz! 

Információk: 
Telefonszám: +36-30/218-4663 
E-mail: szegedrocks@onbox.hu 
Honlap: http://www.szegedrocks.hu 

http://www.szegedrocks.hu


 

Civil Információs Centrum—
Csongrád Megye 

Iroda cím: Szeged, Klauzál tér 7. 

Telefonszám: +36-20/278-6545 

E-mail: civilcsongrad@gmail.com 

A Petőfi Irodalmi Múzeumban 2017 májusában nyílt meg a 200 éve született Arany János előtt tisztelgő reprezentatív tárlat, 
mely júliustól mozgókiállítás formájában járja az országot. Az Arany 200 busz 2018. április 9-én érkezik Szegedre, ahol április 
15-ig várja az érdeklődőket a Somogyi-könyvtár Dóm téri épülete előtt, illetve április 11-én – az Egyetemi Tavasz keretében, a 
Költészet Napja alkalmából – a Dugonics téren. 

A kiállítás ingyenesen megtekinthető, hétköznap 8-tól 18 óráig, szombat-vasárnap 10-től 18 óráig. 
Iskolai csoportok jelentkezését előre kérjük e-mailben vagy telefonon: 62/425-525 (a központ bejelentkezése után a 2-es gom-
bon) 

http://www.facebook.com/civilbacs
mailto:civilbacs@gmail.com

