
Hírek, aktualitások

Pályázati felhívás civil szervezeteknek az Ifjúság

Európai Évének keretében



A  Nemzeti  Ifjúság  Tanács,  az  Ifjúsági  Párbeszéd  Nemzeti  Munkacsoporttal  közösen

pályázatot  hirdet  az  Ifjúság  Európai  Évével  kapcsolatos  helyi  és  kiemelt  programok

megvalósítására.  A  pályázat  célja  olyan  helyi,  illetve  kiemelt  személyes  részvétellel

megvalósuló rendezvények megvalósításának előmozdítása,  amelyek összhangban állnak

azon öt célkitűzés valamelyikével, amelyeket az Európai Unió prioritásként kezel az Ifjúság

Európai Éve projekt keretében. Ifjúság Európai Éve projekt keretében az …

olvasd tovább

Új felhívások a Nemzeti Együttműködési Alap

keretében

Értesítjük  a  civil  szervezeteket,  hogy  2022.  június  27-én  11.00  órakor  megjelentek  a

Miniszterelnökség  által  biztosított  forrásból  a  Nemzeti  Együttműködési  Alap  pályázati

kiírásai.

Az „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek

részére 2022.” című, NEAN-KP-1-2022 jelű pályázat célja a civil szervezetek működésének

támogatása.

A kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil  szervezetek által  gyűjtött és a

számviteli  beszámolójában  feltüntetett  adomány  után  járó  tíz  százalékos  normatív

kiegészítés  eléri  a  10.000,-  Ft-ot  (a  számviteli  beszámolóban  adományként  feltüntetett

összeg legalább 100.000,- Ft).  Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott

működési támogatás legfeljebb 750.000,- Ft értékig biztosítható.

A pályázat beadási időszaka: 2022. június 27. 11:00 – 2022. július 27. 14:00

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat  a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

látja el.

Forrás,  további  részletek:  https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-

kereteben-2022-normativ/?fbclid=IwAR1NaKek91OCR0JPCMtcHAII_3NLebEgnqt6hPe-

gljRTamHIDf4NvRhWxM

KIFÁRADÁS ÉS ÚJRAKEZDÉS A MAGYAR ÖNKÉNTES

SZEKTORBAN –Az Önkéntes Szemle

(www.onkentesszemle.hu) FELMÉRÉSE

Számos felmérés készült már az egészségügyi, oktatási, szociális, gazdasági szektorokban

dolgozók  helyzetéről  a  COVID-19  járvány  hatásait  vizsgálva.  De  nem  készült  még  az

önkéntes szektorban dolgozókéról! Ezért, ezt a hiányt pótolva, az alábbi, rövid kérdőívvel az

Önkéntes Szemle szerkesztősége az önkéntes szektorban dolgozók COVID-19 járvány alatti

és jelenlegi helyzetét kívánja felmérni.

Célunk,  hogy  egy  Gyorsjelentésben  helyzetképet  adjunk  mindenki  számára,  hogy  az

önkéntes szektorban dolgozók miként "élték túl" a pandémia időszakát és az újrakezdést!



A  kérdőív  az  alábbi  linken  elérhető:https://neptun.uni-eszterhazy.hu/UniPoll/Survey.

aspx?surveyid=380394457&lng=hu-HU&fbclid=IwAR3H2BGTHYzOoojclJdKh1CqKhK0

WOLVJWamDqbyOsWLTsup9xKPLXOY5IM

Közösségi szemétszedés a Turul Miner's Sportegyesület

szervezésében!

A Turul Miner's Sportegyesület felhívása

2022. augusztus 13-án harmadik alkalommal szervezzük meg Civil Közösségi

Szemétszedésünket a Turul Emlékműnél. Szeretnénk ha Önök is képviseltetnék magukat

egy „csapattal”. Elsődleges célunk a rendezvénnyel hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy

óvjuk a környezetünket, illetve hogy ne terheljük még tovább azzal is, hogy szinte soha le

nem bomló anyagokkal szórjuk tele. Amennyiben részt vesznek a rendezvényen, kérem

jelezzenek vissza üzenetben.

A résztvevő (csatlakozó) szervezeteket megjelenítjük az esemény oldalán is.

Mellékelem az esemény FB posztját is, itt minden fő információ olvasható!

https://www.facebook.com/events/970151050390967?ref=newsfeed

Köszönjük a Szervezők nevében válaszát!

Turul’s Miners Sportegyesület

Kék Tigrisek Sportegyesület

10 Millió Fa Mozgalom Tatabánya

Tiszta Tatabányáért Egyesület

Tatai medence OCR és terepfutó sportegyesület

Visszatekintés

Esélyórák nyári táborokban



Ez  a  hét  sem  telt  eseménytelenül,

tapasztalati  szakértőinkkel  az  elmúlt  hét

napban  hét  különböző  helyszínre

látogattunk  el.  A  táborozó  fiatalok

találkozhattak  tapasztalati  szakértőinkkel

és  megismerhették  a  fogyatékkal  élők

mindennapjait.  ���Coloplast  Tábor  -  A

Vértes  Agorája  -  Általános  Tolerancia  ���

Peron  Music  nyári  tábor  -  Tata  -

Látássérültség  ���"Tatai  Fényes  Napközi"

nyári  tábor  -  Általános  Tolerancia  ���

Fantasy Tábor - Gerecse Kapuja …

olvasd tovább

Pillanatképek az etei nyári táborból

Egy meghívásnak eleget téve június 22-én

Etére  látogattunk  ahol  a  látás-,  és

hallássérültség  témájával  ismerkedhettek

meg  a  táborozó  gyerekek,  valamint

különböző  fejlesztő  eszközeinket,

játékainkat is kipróbálhatták. A nyári szünet

kezdetétől  igyekeznek  a  pedagógusok  és

segítőik  hasznos,  élményekkel  teli

foglalkozásokat  biztosítani  a  településen

lakó  gyermekek  számára.  Interaktív

foglalkozásunkkal  mi  is  hozzájárultunk

kicsit,  hogy  a  tábori  foglalkozások  még

sokszínűbbek,  érdekesebbek  legyenek.

Előadóink …

olvasd tovább

Bemutatkozási lehetőség civil szervezeteknek!

Kedves Partnereink!

Az eddigiekhez hasonlóan havi hírleveleinkben továbbra is szeretnénk bemutatni a megyei

civil szervezeteket.

Amennyiben  szeretné,  hogy  az  Ön  által  képviselt  civil  szervezet  is  megjelenjen

hírlevelünkben e-mail címünkre küldje el civil szervezeti bemutatkozóját és pár fotót a civil

szervezetről.



E-mail cím, amire várjuk a bemutatkozót: civil.kem@mntkem.hu

Közelgő események

Járási Civil Pontok



Hírlevél – 2022. július

Komárom-Esztergom Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

2800 Tatabánya, Kós Károly utca 2.

Telefon: 06-34/787-242, 20/236-2553

E-mail: civil.kem@gmail.com, honlap: www.mntkem.hu


