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Hírlevél 2021. november 05.  
 

  

  

A tartalomból: 

Novemberi események, a Csongrád-Csanád megyei Civil Központ szervezésében 

CIVIL KÖZPONT HÍREI 

  

• KÖSZÖNTŐ Szociális Munka Napja alkalmából november 12. 

• MEGHÍVÓ online beszélgetés, 25 év tapasztalatáról 2021. november 18. 

Vendégünk:   

Zsivkovitsné Gyenes Krisztina, a Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért alapítvány szakmai vezetője. 

• SAJTÓREGGELI 2021. december 02. 

Téma: 

Beszélünk többek között az Önkéntesség Magyarországi Évéről, az Önkéntesség napjáról, jövőbeli tervekről, jelenleg 

futó programokról, megválaszoljuk a Meghívottak kérdéseit és értesítjük Őket a Civil Vezetők Klubjáról is. 

 

HÍREK, információk 

• Megjelentek a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében meghirdetett kiírások újabb eredményei  

• A Fatima Ház Alapítvány Adománygyűjtő kampánya, egy biztonságos táborhelyért 

• Roma Ifjúsági Konferencia 2021 

  

• Partnerszervezetünk megrendezésében!  

DIABÉTESZ VILÁGNAP a Szegedi Agórában 

• FONTOS!A NEA  „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2022.” című pályázati kiírás 

tekintetében, a pályázat beadási határideje 

• Iskolai Alapítványok figyelmébe  

Szeresd a Földet! Levelezőpályáza november 08-ig 

• Megjelent, a 2022. Évi Értékteremtő Közösségekért Díj Hirdetménye 
 

  

CIVIL KÖZPONT HÍREI 

  

 

Köszönjük a munkátokat! 
 
A Szociális Munka Napja, a Szociális 

Munkások Nemzetközi Szövetsége (IFSW) 

nevéhez kötődik. 1997-ben jelölték ki 

november 12-ét a szociális munka napjaként. 

Magyarországon 2017. január elsején életbe 

lépett (2016 évi CLXXX) törvény szerint ez a 

nap, munka szüneti nap a szociális ágazatban 

dolgozóknak számára.  

 

Az előterjesztők szerint egy olyan szféra 

dolgozóinak elismeréséről van szó, akik 

ember feletti munkát végeznek. 
  

 

  

MEGHÍVÓ 

Tisztelt Civil Vezető! 
 

Szeretettel meghívjuk Önt, egy ONLINE 

beszélgetésre.  

 

A rendezvény ingyenes, de előzetes 

regisztrációhoz kötött! 

 

BESZÉLGETŐPARTNERÜNK: 

Zsivkovitsné Gyenes Krisztina, a 

Talentum Alapítvány az Önkéntesség 

Támogatásáért alapítvány szakmai vezetője. 
  

25 év tapasztalatával az önkéntesség, a 

kapcsolatépítés és a fiatalok elérése terén. 

Az Talentum Alapítvány az utóbbi két 

évben, 127 önkéntes programot, 654 

tudásfejlesztési órát és 87 szakmai 

együttműködést valósított meg eddig. 

  

SAJTÓREGGELI 
témáink: 

Önkéntesség Magyarországi Éve 

2021, 
  köszönetnyilvánítás az Önkéntesek 

nemzetközi napja alkalmából, 

valamint a Csongrád - Csanád megyében 

működő civil szervezetek bemutatkozása 
  



    

 

Az alapítvány tevékenységének 

elismeréseként, 2021. szeptember 22-én, a 

"Civil Érték és Közösségi Díj" idei év 

fődíjasa lett. 
  
  

Részletek és regisztráció:  

   

 

 

  

További részletek:  

   

   

  

HÍREK, információk 

Megjelentek a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 

meghirdetett kiírások újabb eredményei 
  

  

bővebben és forrás: https://bgazrt.hu/megjelentek-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-meghirdetett-

kiirasok-ujabb-eredmenyei 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:  

   

A Fatima Ház Alapítvány Adománygyűjtő kampánya egy biztonságos 

táborhelyért 

https://forms.gle/W1TLUFqLR9t7C7t38
http://www.recic.hu/csongrad/hirek/sajt%c3%b3reggeli-vend%c3%a9geink-2021-december-02-%c3%a1n-l%c3%a1sd-a-teljes-cikkben/
https://bgazrt.hu/megjelentek-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-meghirdetett-kiirasok-ujabb-eredmenyei
https://bgazrt.hu/megjelentek-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-meghirdetett-kiirasok-ujabb-eredmenyei
http://recic.hu/csongrad/media/1755/fca-kp-1-2021_magyar_falu_program_dontesi_lista_20211021.pdf?fbclid=IwAR0sBEHhIipZjc14egUZhi3D9CjT1BUECU2_iGb824drOGeKLzPOQOtszJ8


    

Szeged Város Önkormányzatának van egy táboroztatásra alkalmas ingatlanja Ásotthalmon a 

rívóerdőben. 

Melyet most nagyon kedvező áron át tud adni az alapítványunknak. 

Az Önök támogatásával  szeretnénk megvásárolni, hogy a szegénységben-, a testi-, 

szellem fogyatékkal élő gyerekeknek és fiataloknak alakítsunk ki egy állandó táborhelyet. 

A hatalmas udvaron a gyerekek biztonságosan, játszhassanak, szaladgálhassanak. 

És ugyan itt vakbarát udvart is kialakítunk, hogya nem-, és gyengénlátók is megélhessék a táborozás 

örömeit. 

Kérjük, adományával Ön is támogassa a hátrányos helyzetű gyerekek táborozását! 

 

https://posts.gle/qhfQsv  
 

További részletek:  

https://posts.gle/qhfQsv
http://www.fatimahaz.shp.hu/hpc/web.php?a=fatimahaz


  

Roma Ifjúsági Konferencia 2021 
Ezúton szeretnénk a figyelmükbe ajánlani a Budapesti Európai Ifjúsági Központ, a Phiren Amenca és a 

Nemzeti Ifjúsági Tanács közös együttműködésében az idei évben első alkalommal megrendezésre kerülő 

Roma Ifjúsági Konferenciáját, amelyet 2021. november 8-án szerveznek meg Budapesten. 

Részletek:  

   

Iskolai Alapítványok figyelmébe 
Szeresd a Földet! Levelezőpályázat 

  

  

Alsó,- és felső tagozatos diákok részére 
Beadási határidő: 2021. november 08. 

  

Részletek:  

   

  

Partnerszervezetünk megrendezésében! 
MEGHÍVÓ 

DIABÉTESZ VILÁGNAP 

https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3102215696674050
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3106792186216401


  

a Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Facebook oldala  

 

A NEA  „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 

2022.” című pályázati kiírás tekintetében, a pályázatbeadási határideje:  

2021. november 17. 14:00 óra 

https://www.facebook.com/Tisza-parti-Cukorbetegek-Egyes%C3%BClete-437114103767420


 

bgazrt. honlapja:  

 

2021. november 04-én megjelent,  

a Miniszterelnökség felhívása, 

a 2022. Évi Értékteremtő Közösségekért Díj Hirdetménye 

  

Évente legfeljebb 2 díj adományozható egy természetes személy, illetve egy civil szervezet részére. A 

díj posztumusz is adományozható. 
A díj átadására 2022. februárban, a civilek napja alkalmából kerül sor. 

A díjazott emlékérmet, az adományozást igazoló oklevelet, valamint 1.500.000 Ft értékű pénzjutalmat 

kap. 

Részletek:  

   

  

  

  

  

  

 

  

Az alsó ikonokra kattintva azonnal az oldalainkra 

juthat, elérhetőségeinkhez. 
  

 

 

Ezt a levelet azért kapta, mert feliratkozott a 

Csongrád-Csanád megyei Civil Központ 

Hírlevelére. 

 
Keressenek minket bizalommal! 

 

        

    

      

  

   

  

 

https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-5/
https://kormany.hu/hirek/a-2022-evi-ertekteremto-kozossegekert-dij-hirdetmenye
https://www.facebook.com/civilcsongrad
https://www.youtube.com/channel/UC_utHwk9LfG2RGxDCRoHq8w/videos
https://business.google.com/posts/l/16766489646292958866
http://recic.hu/csongrad

