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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. 
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Tisztelt Pályázók! 

 

A NEA 2019-es pályázatai várhatóan 2019. január 16-án kerülnek kiírás-

ra! 

Az előzetes hírek szerint az összevont pályázatokra várhatóan 2019. ja-

nuár 16. – február 15-21. között van mód pályázat benyújtására, 

míg  az egyszerűsített pályázatokat várhatóan 2019. február 22.  – már-

cius 25-29. között lehet benyújtani. 

 

Figyelem pályázatkezelői változások! 

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársai az alábbi új elérhetősége-

ken állnak rendelkezésre: 

 

Postacím: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1253 Budapest, Pf. 36. 

 

Ügyfélszolgálati elérhetőségek: 

 

Telefon: +36 1 896 0620  

 

E-mail cím:  nea@bgazrt.hu 

 

 

CIC-19-0006 

NEA Pályázati információk 
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CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

Új Nemzedék Központ téli képzési programjai 

 

 

Az új év beköszöntével az Új Nemzedék Központ a régi képzési paletta mellett új felnőttképzési programokat is 

indít! A nagy érdeklődésre való tekintettel újra indulnak az „Asszertív kommunikáció” és az „Önkéntesek összefo-

gása és vezetése – Önkéntes koordináció alapszinten” képzések, valamint elindítjuk az „Ifjúságszakmai alapismere-

tek” és a „Fiatalok pályaorientációjának támogatása” címet viselő képzéseinket. Az egyes alkalmak nyitottak és 

ingyenesek minden érdeklődő számára, azonban regisztrációhoz kötöttek. 

  

Az idén első alkalommal induló Ifjúságszakmai alapismeretek képzés célja, hogy az ifjúságsegítői vagy ifjúságse-

gítő asszisztensi szakképzettséggel nem rendelkező – ifjúsággal foglalkozó szakemberek, önkormányzati ifjúsági 

referensek, ifjúsági civil szervezetek vezetői és munkatársai – ismereteinek bővítése, készségeik fejlesztése. Cél a 

hazai ifjúságpolitika jellemzőinek és jogforrásainak, valamint az ifjúságszakmai munka célterületeinek megismeré-

se és az ifjúságszakmai munkához szükséges kompetenciák fejlesztése a közösségépítés, a menedzsment, az infor-

máció-megosztás és együttműködés területein. A januári képzésről http://www.unp.hu/kepzesek/szakmai-kepzesek/

ifjusagszakmai-alapismeretek a februári képzésről   http://www.unp.hu/kepzesek/szakmai-kepzesek/ifjusagszakmai

-alapismeretek-2  kattintva tájékozódhat. 

  

A Fiatalok pályaorientációjának támogatása képzésünk célja, hogy a résztvevők váljanak képessé a fiatalok pálya-

választásához és munkaerőpiaci elhelyezkedéséhez kapcsolódó döntési folyamatok támogatására, pályaorientációs 

kompetenciáinak fejlesztésére. További cél, hogy magabiztosan tudják alkalmazni a gyakorlatban is azon módsze-

reket és technikákat, amelyek nélkülözhetetlenek a hatékony pályaorientációs támogató tevékenység ellátásához. A 

képzésről bővebben http://www.unp.hu/kepzesek/szakmai-kepzesek/fiatalok-palyaorientaciojanak-tamogatasa ol-

vashat! 

  

Az Asszertív kommunikáció képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az alapvető asszertív kommunikációs 

technikákat, a kommunikációs hibákból adódó konfliktusok megelőzésének módszereit, a konfliktuskezelő techni-

kákat és azok gyakorlati alkalmazásait, valamint legyenek képesek felismerni saját és mások viselkedési stílusának 

az eredményességre, hatékonyságra és a személyre gyakorolt hatását. Ezeken túlmenően tudjanak ösztönözni má-

sokat a sikeres és támogató tevékenységek megvalósításában, valamint legyenek képesek mások konfliktus-

szituációiban konfliktus-moderátorként fellépni. Bővebb információ és jelentkezési lap  http://www.unp.hu/

kepzesek/szakmai-kepzesek/asszertiv-kommunikacio-4 érhető el. 

  

Az Önkéntesek összefogása és vezetése – Önkéntes koordináció alapszinten képzés célja, hogy azon személyek 

készségeit fejlessze, akik ifjúsági önkéntesprogramokban részt vevő fiatalokat (14-25 éves korosztály) kívánnak 

koordinálni egy adott önkéntesprogram megvalósulása érdekében. Cél az önkéntesprogramok sikeres megvalósítá-

sához szükséges menedzsmentfeladatok és az önkéntesek összefogásához szükséges csoportvezetői, kommunikáci-

ós feladatok megismertetése, valamint az önkéntességre vonatkozó jogi szabályozás megismerése, a társadalmi fe-

lelősségvállalás közvetítéséhez szükséges készségek és képességek fejlesztése. Bővebb információért és a jelentke-

zési lapért ide kell kattintani: 

http://www.unp.hu/kepzesek/szakmai-kepzesek/onkentesek-osszefogasa-es-vezetese-onkentes-koordinacio-

alapszinten-1#overlay-context=kepzesek/szakmai-kepzesek/asszertiv-kommunikacio-3!  
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Iroda cím: Szeged, Klauzál tér 7. 

Telefonszám: +36-62/258-559  

E-mail: civilcsongrad@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 

 

Civil Információs Centrum Csongrád Megye 

 

 
 
 

 

Az önkéntesség kultúrájának népszerűsítése és az önkéntesek számának növelése 
a Nemzeti Önkéntes Stratégia egyik kiemelt célkitűzése, ezért szeretettel várjuk a 

„Több leszel, ha teszel!” konferenciára, illetve az ahhoz kapcso-
lódó, Önkéntesség Magyarországon 2018 c. kutatás gyorsjelen-
tésének a bemutatására. 

A konferencia helyszíne: Budapest 

Időpontja: 2019. január 31.  

A konferenciáról további információkat és hivatalos meghívót hamarosan küldünk. 

Reméljük, hogy az eseményen Önt is a résztvevők között üdvözölhetjük. 

Kérjük, részvételi szándékát legkésőbb január 17-ig jelezze a 
rendezveny@unp.hu e-mail címen. 

A szervezők nevében üdvözlettel: Illés Boglárka helyettes államtitkár 

 

MÁR FACEBOOKON IS 

ELÉRHETŐEK 

VAGYUNK: 

WWW.FACEBOOK.COM/

CIVILCSONGRAD 
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