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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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Vodafone Magyaror-
szág Alapítvány pályá-
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Oldal 2 CSONGRÁD MEGYEI 

CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

Nemzeti Civil Akadémia 

 

A DUE ingyenes képzéssorozata 2019 január-februárjában ismét megnyitja kapuit a hazai civil szervezetek előtt. 
Hogyan legyünk tudatos médiahasználók? Hogyan írjunk, beszéljünk, közvetítsük céljainkat könnyen befogadható 
formában? Milyen kommunikációs lehetőségeket rejt a közösségi média? 

A Nemzeti Civil Akadémia négy alkalomból álló képzéssorozata segít a fenti kérdések és még annál is több megvá-
laszolásában. A programon elismert kommunikációs és média szakemberek előadásai, valamint műhelyfoglalkozá-
sai várják a civil szervezetek képviselőit. Többek között Szayly József kommunikációs szakember, dr. Balázs Géza 
nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár, Pölcz Ádám nyelvész, az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának tanársegé-
de, Kiss Gábor a Webter-Media tulajdonosa, a Szeretlek Magyarország! Médiacsoport társtulajdonosa, Dede Éva 
pszichológus és Kecskeméti Dávid fotográfus is a rendezvény vendége lesz. A résztvevők magas színvonalú kom-
munikációs kompetenciákat elsajátításával közelebb kerülhetnek civil szervezetük szimpatizánsainak és potenciális 
támogatóinak hatékony megszólításához. 
 

A magyar civil szervezeteknek szükségük van arra, hogy legalább alapszinten megismerjék a hagyományos és a 
modern, közösségi média működését, azok közönségét, és az üzenetek (költség)hatékony eljuttatásának formáit, 
technikáit elsajátítsák. Különösen fontos a fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek, hogy a célcsoportjukat érő számta-
lan intenzív kommunikációs hatás között ők is utat találjanak, ismertté tegyék magukat, tagokat, támogatókat, ön-
kénteseket tudjanak magukhoz vonzani és megtartani, hiszen hosszú távú fennmaradásuknak így van értelme, és 
így tudnak fejlődni, kapacitásukat növelni. Ehhez ma már nem elég kommunikációs képzést szervezni: a média ha-
tásait, összefüggéseit, működési mechanizmusait kell megismerni, hogy a megfelelő eszközöket megfelelően alkal-
mazhassák a siker érdekében. 
 

Ezt az igényt és helyzetet felismerve folytatjuk, egyben tartalmilag megújítjuk korábban több alkalommal Nemzeti 
Civil Akadémia néven futó, igazán népszerű programunkat. Elméleti alapokra épülő, gyakorlatorientált képzéssoro-
zatunkat elsősorban a fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek képviselőinek szervezzük, akik a képzéseken való 
részvétel után mindennapi munkájukban és szervezetük tevékenységében innovatívan használhatják fel a megszer-
zett tudást. Célunk a DUE-ban fölhalmozott több mint 25 éves egyesületi (civil szektorra jellemző) és szakmai ta-
pasztalat átadása más társadalmi szervezeteknek. A modern kutatásokon alapuló gyakorlati, sokszínű képzési-
ismeretterjesztési forma a civil szervezeteket abban segíti, hogy tevékenységüket, céljaikat jobban tudják kommuni-
kálni a médiában, illetve a társadalomban. 
 

A Nemzeti Civil Akadémia témanapjainak tervezett időpontjai: 
- január 23. (szerda)  
- január 30. (szerda) 
- február 6. (szerda) 
- február 13. (szerda)  

A Nemzeti Civil Akadémia tervezett helyszíne: 1072 Budapest Rákóczi út 38 1/2 14-es csengő 

A programon való részvétel valamennyi magyar civil szervezet képviselője számára ingyenes, de előzetes regisztrá-

cióhoz kötött. Jelentkezni a due@due.hu email címen lehet a csatolt regisztrációs lap kitöltésével. 

A programsorozatról aktuális részletek a DUE Online-on olvashatók. 

htpps://www.due.hu 
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Vodafone Digitális Díj 
 

Pályázati felhívás és útmutató 

 

A Vodafone Magyarország Alapítvány a Ma-

gyar Adományozói Fórum közreműködésével 

(a továbbiakban Közreműködő) első alkalom-

mal hirdeti meg Vodafone Digitális Díj című 

pályázatát. 

 

I. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA: 

A pályázati felhívás célja, hogy a Vodafone Magyarország Alapítvány ösztönözze és elis-

merje a digitálisan innovatív gondolkodású személyeket és szervezeteket az alábbi három 

kategóriában: 

Digitális Gyerekek 

Ebben a kategóriában személyek és szervezetek pályázhatnak olyan digitálisan innovatív 

megoldásokkal, amelyekkel hozzáadott értéket képeznek a gyermekek életében, például a 

közoktatás, a digitális felzárkóztatás vagy a segítségnyújtás területén.  

Digitális Család  

Ebben a kategóriában személyek és szervezetek pályázhatnak olyan digitálisan innovatív 

megoldásokkal, amelyekkel hozzáadott értéket képeznek a családok életében, például a 

kapcsolattartás vagy a generációs különbségek lebontása területén.  

Digitális Nonprofit Szervezetek 

Ebben a kategóriában személyek és szervezetek pályázhatnak olyan digitálisan innovatív 

megoldásokkal, amelyek hozzáadott értéket képeznek az oktatási-képzési, tudományos, 

környezettudatos, egészségügyi, szociális, életvédelmi, kulturális, esélyegyenlőségi 

területen egy-egy nonprofit szervezet működését tekintve.  

A Vodafone Digitális Díj középpontjában a digitális innováció áll, azaz olyan, új technológiá-

kat alkalmazó megoldásokat keres az Alapítvány, melyek nem megszokott választ adnak a 

fent meghatározott kategóriák egy-egy kihívására, problémájára, hozzáadott értékük van, 

és általuk, a mobil technológia segítségével könnyebbé és jobbá tehető a világ és a jövő. 

Olyan kész megoldásokat, termékeket, szolgáltatásokat keres a Vodafone Magyarország 

Alapítvány, amelyek vagy bevezetésre várnak, vagy már bevezetésre kerültek, működnek, 

és a pályázat keretében (tovább)fejlesztésük valósulna meg. 

Pályázatot 2019. február 15–ig a https://www.vodafone.hu/vodafonerol/
vodafone-a-tarsadalomert#vodafone-digitalis-dij oldalról letölthető pályázati 
adatlapot kitöltve lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: 
vodafonedigitalisdij@donorsforum.hu. 

https://www.vodafone.hu/vodafonerol/vodafone-a-tarsadalomert#vodafone-digitalis-dij
https://www.vodafone.hu/vodafonerol/vodafone-a-tarsadalomert#vodafone-digitalis-dij


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 MÁR FACEBOOKON IS 

ELÉRHETŐEK 

VAGYUNK: 

WWW.FACEBOOK.COM/

CIVILCSONGRAD 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a következő 
gasztronómiai eseményünkre! Gasztronómiai utazás 
Provence -ba. 
A gasztroest során megtudjuk hol van pontosan Pro-
vence (nem, nem a tengerparton), melyek a jellegze-
tes növényei (nem, nemcsak a levendula), melyek a 
jellegzetes ételei és lesz természetesen Rosé és pastis 
kóstoló is. 
Belépőjegy 2500 Ft. Af tagoknak 2000 Ft. 
Bejelentkezés a szeged@af.org.hu címen vagy Mes-
sengeren. 

Információk: 
Facebook: https://www.facebook.com/
events/365438884275059/ 
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