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Rendhagyó foglalkozáson jártunk a Komárom Város

Idősek Otthonában

Egy nem mindennapi kérésnek eleget téve

Galambos Krisztián látássérült tapasztalati

szakértőnkkel,  valamint  Hetzmann-né

Begala Anna pszichopedagógussal október

10-én  Komárom város  idősek  otthonában

jártunk,  ahol  a  látássérültség,  általános

tolerancia  és  a  verbális  erőszak  témáival

kapcsolatban beszélgettünk a bentlakokkal

és  az  intézmény  munkatársaival.  A

tapasztalatok  és  a  szociális  munkások

elbeszélései is azt mutatják, hogy mind a

fogyatékkal élőkkel szembeni toleranciáról,

mind …

olvasd tovább

Megjelent a 2022-es Civil Kézikönyv!
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„Hogyan bírálják el a NEA pályázatokat?” „

Miben tudnak segíteni a Civil Központok?”

„Fizetnek  adót  a  civil  szervezetek?”  „

Hogyan  kezdjünk  önkéntesek

toborzásához?” „Miért olyan fontos nekünk

szervezetként  az  online  jelenlét  és  a

világháló?”  Ilyen  és  hasonló  kérdésekre

kapunk  választ  a  Civil  Kézikönyvből.

Miniszterelnökség  Civil  Kapcsolatok  és

Társadalmi  Konzultáció  Főosztálya,

valamint  a  Civil  Központok

közreműködésével  az  Esély  és  Részvétel

Közhasznú Egyesület …

olvasd tovább

Országos Könyvtári Napok - Szociopoly foglalkozás és

Élő Könyvtár
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Két különböző programmal is csatlakoztunk

az  Országos  Könyvtári  Napok

programsorozathoz.  �������A  Szent  Margit

Gimnázium  diákjai  játékmester

irányításával  a  Szociopoly  elnevezésű  a

mélyszegénységgel  élők  életét  bemutató

társasjátékot  próbálhatták  ki.  ����Miként

lehet  közmunkás  bérből  "túlélni"  egy

hónapot? ����A heti bevásárlást intézzük el

vagy  a  gyerkőc  osztálykirándulását

fizessem  be?  Ezen  és  ehhez  hasonló

kérdéseket  kellett  az  osztályközösségből

összeverődött  "alkalmi"  családoknak

megválaszolni, miközben …

olvasd tovább

Új felhívások a Nemzeti Együttműködési Alap

keretében!
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Értesítjük a civil szervezeteket, hogy 2022.

október  3-án  megjelentek  a

Miniszterelnökség által biztosított forrásból

a Nemzeti Együttműködési Alap 2023. évi

pályázati  kiírásai.  A  „Civil  szervezetek

működésének  biztosítására  vagy  szakmai

programjának  megvalósítására  és

működésének  biztosítására  fordítható

összevont támogatás 2023.” című, NEAO-

KP-1-2023  jelű  és  a  „Helyi  és  területi

hatókörű  civil  szervezetek  egyszerűsített

támogatása 2023.” című, NEAG-KP-1-2023

jelű pályázatainak célja a civil szervezetek

…

olvasd tovább

MEGYEI CIVIL ÉLET

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

Civil programok a megyében!
Civil Szervezeti Vezetők figyelem!

A Civil Közösségi Szolgáltató Központ a civil szervezetek bemutatkozásán túl, hírlevélben

szeretné népszerűsíteni az aktuális megyei civil szervezeti programokat, eseményeket is.

Amennyiben szeretné,  hogy az Ön által  képviselt  civil  szervezet  programja hírlevelünkbe
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bekerüljön, kérjük jelezze nekünk e-mailben: civil.kem@mntkem.hu

Várjuk az esemény ajánlókat (linkek, digitális plakátok, közösségi média posztok stb.

formájában)!

Programajánló

Láthatatlan Vacsora a KERI-ben!

November 3-án 15:30-as kezdettel Láthatatlan Vacsora elnevezéssel szemléletformáló,

érzékenyítő programra várjuk elsősorban az ügyfélszolgálatot, közönségszolgálatot ellátó

személyeket. A program során a résztvevők saját tapasztalás útján élhetik meg, milyen az,

mikor "vakon" fogyasztják el vacsorájukat. Kérjük, amennyiben szeretne részt venni a

programon, jelezze azt számunkra e-mailben (cseoh.kem@mntkem.hu) vagy telefonon

(20/237-5137) október 27-ig!

olvasd tovább
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Elérhetőségeink

Járási Civil Pontok



Hírlevél – 2022. október

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
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