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Kedves Civil Partnereink! 

A Civilek a Fiatalokért Egyesület munkatársai jelen hírlevelünkben kívánunk beszámolnia 2018. 

júniushónapban megvalósult eseményeinkről. Hírlevelünkből továbbá értesülhetnek aktuális 

pályázati felhívásokról, illetve egyéb szervezeteket érintő információt is tartalmaz. 

A sikeres és eredményes munka mellett kellemes nyarat kívánunk júliusban! 

Amennyiben kérdése van a hírlevélben megjelent információkkal kapcsolatban keresse 

munkatársainkat: 

Serfőzőné Bencsik Margit:  

+36-20/220-5961 

Aranyosi-Varga Alida:                                                 

+36-20/220-2921 

Varga Ferenc: 

+36-20/220-7415 

 

 

 

Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum munkatársai 
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Civilek a Fiatalokért Egyesület projektbeszámolója 

 

2018. június hónapban az EFOP-1.2.1-15-2016-00681 azonosítószámú projekt keretén belül 

egy workshopot szervezett és valósított meg a Civilek a Fiatalokért Egyesület. 

 

Dátum: 2018. június 09.(16:00-19:00) 

Helyszín: 4025 Debrecen, Simonffy utca 21.(Ifjúsági Ház) 

Program neve: Család és munka összeegyeztetése, munka és magánélet 

Előadó: Tóthné Pásztor Ágnes 

 

Itt a vakáció! A dolgozó szülőkre nézve komoly kihívás, hogy miként biztosítsanak minőségi 

kikapcsolódást a gyermekeik számára a nyári hónapokban. A szülőknek a gyermekfelügyeletet is 

meg kell oldani. Annak érdekében, hogy a gyermekek kellemes programokkal 

gazdagodhassanak szinte korlátlanok a lehetőségei, ugyanakkor súlyos anyagi vonzatai vannak. 

A szakmai előadó olyan tanácsokkal, tippekkel látta el a résztvevőket, melyekkel könnyebben 

tervezhetnek a nyári szünetre, hogy a gyerekek élményeket szerezzenek, továbbá kompetenciáik 

fejlődjenek. Jelen workshop keretén belül a gyermekfelügyeletről, a megyében található 

táborokról, valamint az óvodai napközi lehetőségéről tartott előadást Tóthné Pásztor Ágnes. A 

szülőkkel személyesen beszélte át a lehetőségeket, tájékoztatott a már meghirdetett nyári 

táborokról. Eközben a gyerekek kreatív foglalkozásokon vettek részt, mint például a nemezlabda 

készítés, pillangóhajtogatás, néptánc, miközben népi mondókákat is tanultak. A workshopon 

lenyűgöző volt a Törköly zenekar fellépése, ami a rendezvény hangulatát nagymértékben emelte. 
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Fényképeket készítette a Civilek a Fiatalokért Egyesület 
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Tájékoztatás NEA 2018. 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatása a NEA 2018. évi támogatásainak 

állapotáról, folyamatainak állásáról 

 

A Nemzeti Együttműködési Alap 2018. évi költségvetési forrásához kapcsolódó pályázati 

kiírások tekintetében a beérkezett szerződéskötési dokumentációk ellenőrzése, támogatási 

szerződések támogatói aláírása, támogatói okiratok kibocsátása és a  támogatási összegek 

kifizetése folyamatosan zajlik, melyhez a korábbiakban bekért dokumentumokon túl újabb 

dokumentumok megküldése nem indokolt, így a kifizetésekkel kapcsolatban a pályázó 

szervezeteknek további teendője nincs. 

Forrás: http://www.emet.gov.hu/hirek/hirek573/ 

 

Pályázati lehetőségek 

 

“Kamera Família” fotópályázat 

-  

 

2018 a családok éve! A Hajdú-Bihar megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház 

szervezésében meghirdetésre került a „Kamera Família” című kreatív fotópályázat, a Hajdú-

Bihar megyei általános iskolák alsó tagozatos diákjai részére. 

http://www.emet.gov.hu/hirek/hirek573/
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Nevezni az alábbi témakörben lehet: Nyári családi fotó 

A pályázatra olyan fotókat várnak, amelyek megjelenítik a pályázó diák egyik kedves nyári 

emlékét. A pályázat részeként benevezett fotó mellékleteként kérik megküldeni szöveges 

tartalom formájában (minimum fél – maximum egy oldalban) összefoglalva, hogy miért kedves 

számukra nevezett kép, miért tetszik az adott fotó; milyen élményt jelentett számára az adott 

pillanat, vagy esemény. 

A pályázatra nevezett fotókat szakmai zsűri értékeli és bírálja el. Az első, a második és a 

harmadik helyezettek értékes díjakat kapnak. 

A beérkezett fotók megtekinthetőek lesznek az Egyenlő Esély Egyesület honlapján, és facebook 

(www.fb.com/eselyteremto.iroda és a www.fb.com/egyenloeselyegyesulet) oldalakon. 

Technikai kritérium: A digitálisan megküldött fotókat jpeg formátumban kérjük megküldeni. 

Nevezési határidő: 2018. szeptember 14. (péntek) 12:00 

A pályázat benyújtása: 

 elektronikusan az hajdu.eselyhaz@gmail.com e-mail címre megküldve, vagy 

 személyesen az Ifjúsági Házban található irodánkban (Debrecen, Simonffy u. 21.) 

Pályázni a fotó és a kitöltött pályázati adatlap beküldésével lehetséges. 

A pályázat során felmerülő kérdéseket a +36 20 263 7555 telefonszámon, vagy 

a  hajdu.eselyhaz@gmail.com címre várjuk. 

Forrás: http://egyenloesely.com/2018/06/01/kamera-familia/ 

 

 

 

http://www.facebook.com/eselyteremto.iroda
http://www.facebook.com/egyenloeselyegyesulet
mailto:hajdu.eselyhaz@gmail.com
mailto:hajdu.eselyhaz@gmail.com
http://egyenloesely.com/2018/06/01/kamera-familia/
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Nekünk üzen Czetz János honvédtábornok című pályázati 

felhívás 2018 

 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170-ik évfordulója alkalmából a Fővárosi Örmény 

Önkormányzat és a Csíkkörzeti Magyar Örmény Szentháromság Alapítvány pályázatot hirdet 

Magyarországon és Romániában élő magyar, valamint Argentínában élő argentin és magyar 

fiatalok számára. A kiírás célja: a székely örmény származású Czetz János honvédtábornok, 

továbbá a 48/49-es szabadságharc emlékének ápolása az ifjúsági közösségek támogatása által, 

valamint ezen személyek és közösségek Magyarországgal való kapcsolatának ápolása, 

közösségteremtés. 

A pályázat megvalósításának helyszíne: Magyarország, Budapest, Románia (Erdély), Argentína. 

A pályázat célcsoportja: 14 – 25 év közötti fiatalok, akiket érdekel az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc kora és izgalmasnak találod a katonai stratégák munkáját és a huszárok 

életformáját.  

A nyeremény: székelyföldi tábor valamint egy Budapest-Buenos Aires útvonalra szóló 

repülőjegy. 

A felhívást az alábbi linket található meg: 

https://fovarosiormeny.hu/palyazati-leiras/ 

További információk: 

https://www.facebook.com/Nek%C3%BCnk-%C3%BCzen-Czetz-J%C3%A1nos-

honv%C3%A9dt%C3%A1bornok-1251475504888906/ 

Forrás: https://fovarosiormeny.hu/palyazati-leiras/ 

 

https://fovarosiormeny.hu/palyazati-leiras/
https://www.facebook.com/Nek%C3%BCnk-%C3%BCzen-Czetz-J%C3%A1nos-honv%C3%A9dt%C3%A1bornok-1251475504888906/
https://www.facebook.com/Nek%C3%BCnk-%C3%BCzen-Czetz-J%C3%A1nos-honv%C3%A9dt%C3%A1bornok-1251475504888906/
https://fovarosiormeny.hu/palyazati-leiras/

