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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: 

Civil Véradás 1 

Programajánló 2 

GYIÖT– Te jössz! Pro-
jekt felhívás 

3 

TIT programajánló 4 

CIC-19-0006 

Kedves Civil Partnereink! 
Köszönjük, ha megosztásaikkal hozzájárulnak kezdeményezésünk sikeréhez! 

https://www.facebook.com/events/317311178974669/ 

Az esemény a Miniszterelnökség koordinálásával az Országos Vérellátó Központ, valamint a Csongrád Me-
gyei Civil Információs Centrum szervezésében zajlik. A kezdeményezés célja, hogy ebben a témában is 
megszólítsák a civil társadalmat és minél többeket megnyerjenek közülük ennek a fontos, közügynek szá-
mító önkéntes tevékenységnek.  

A Civil Véradás fővédnöke Herczegh Anita asszony, a köztársasági elnök úr felesége, védnöke 

pedig Prof. Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár asszony (EMMI).  

Minden véradó kap egy belépőt a mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdőbe, egy 500.-
Ft.- értékű Erzsébet utalványt, ásványvizet, nápolyit és további ajándékokat.! Autóval 
érkezőknek ingyenes parkolási lehetőség biztosítva a közeli parkolóházban (először 
regisztrálni kell!)!  
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Te jössz! projekt összefoglaló 

 

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság "Te jössz!" című projektje 2018. május 1. és 

2019. május 30. között valósul meg, abból a célból, hogy közéleti vitanapok segítségé-

vel keressen választ arra a kérdésre, hogy a fiatalok közügyek iránti érdeklődése 

miként növelhető, valamint hogyan lehet hatékonyabb a fiatalok részvétele az őket érintő 

ügyekben helyi szinten. 

A projekt előkészítése során nyilvános felhívás útján 10 szervezettel alakítunk ki partnersé-

get. E szervezetek lesznek a házigazdái azoknak a vitanapoknak, amelyek a fiatalok és döntés-

hozók részvételével zajlanak majd. 

A projekt szerves része, hogy a fiatalok és az ifjúsági szakemberek közötti kapcsolat mé-

lyül, elsősorban egymás személyiségének, motivációinak és igényeinek megismerése 

és tiszteletben tartása által. Emellett a projektbe bekapcsolódó ifjúsági szakemberek a fi-

atalok társadalmi részvételének elősegítése témakörében vesznek részt moderált beszélgeté-

sen. 

A vitanapok 2019 májusa és szeptembere között kerülnek megvalósításra. A célcsoportba 

tartoznak a helyi közügyekben kevésbé résztvevő fiatalok, valamint a helyi közélet szerep-

lői (önkormányzati képviselők, intézményvezetők, civil szervezeti vezetők, nagy foglalkoz-

tatók, stb.), akikkel közösen keressük a válaszokat azon kérdésekre, amelyek segít-

ségével megismerhető annak oka, hogy a fiatalok napjainkban miért maradnak egyre inkább 

távol a közügyektől, valamint e probléma megoldására keressük a lehetőségeket. 

A legalább 10 alkalommal, különböző településeken megvalósuló vitanapok eredményeit, a 

véleményeket, javaslatokat, ötleteket a projekt végén egy közös dokumentumban foglaljuk 

össze abból a célból, hogy körvonalazzuk azt, hogy milyen eszközökkel lehetne tenni a fiata-

lok tájékoztatásának növelése és érdektelenségének csökkentése érdekében. 

E dokumentumot 2019 őszén egy konferencia keretében mutatjuk be mindazon szakmai kö-

rökben, akik érintettek lehetnek abban, hogy konkrétan tegyenek e célok érdekében. Az in-

teraktív rendezvény eredményeként el kívánjuk érni, hogy konkrét együttműködések és ter-

vek szülessenek, amelyek megvalósításával a későbbiekben e célok elérhetővé válnak. 

A konferenciát követően a vitanapok helyi szervezőinek részvételével értékelő találko-

zót valósítunk meg, ahol az értékelésen túlmenően feltérképezzük a lehetőségeket a 

már megkezdett helyi munka folytatására annak érdekében, hogy a kialakult eredmények 

és kapcsolatok a későbbiekben is fennmaradjanak és gyarapodjanak, azaz a fiatalok társa-

dalmi részvétele és közügyek iránti érdeklődése növekedjen. 

A projekt az Európai Unió Erasmus+ Programja támogatásával valósul meg. A projektben 

résztvevők számára felmerülő utazás, szállás, étkezési és a program költségeit a Gyermek- 

és Ifjúsági Önkormányzati Társaság finanszírozza a pályázati támogatás terhére. 

 

 

Info: https://gyiot.hu/projekt/te-jossz-felhivas/ 

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASÁG 

6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, SERHÁZTÉR UTCA 9. 

www.gyiot.hu І gyiot@gyiot.hu 

https://gyiot.hu/projekt/te-jossz-felhivas/
http://www.gyiot.hu/
mailto:gyiot@gyiot.hu


Iroda cím: Szeged, Klauzál tér 7. 

Telefonszám: +36-62/258-559  

E-mail: 

civilcsongrad@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 
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MÁR FACEBOOKON IS 

ELÉRHETŐEK VAGYUNK: 

WWW.FACEBOOK.COM/

CIVILCSONGRAD 
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