Gyere be! – Norvég piknik
Látogass meg egy „norvégos” civilt

Nyílt napjainkon személyesen is megismerkedhetsz a Norvég Civil Támogatási Alap lebonyolítóival és kezdeményezésekkel, amelyeket az Alap támogat. A norvég pikniken minden
hónapban más program várja az érdeklődőket - a támogatott szervezetek aktuális eseményei,
felajánlásai szerint. Gyere el, és nézd meg, mi minden jön létre az NCTA támogatásából, ami
mindannyiunk életét könnyebbé és jobbá teszi!

Augusztus

Mi is az a Norvég Civil Támogatási Alap?
A Norvég Civil Támogatási Alapot Norvégia, Izland és Lichtenstein hozta létre.
Célja a civil társadalom erősítése.
Kiemelt témái: társadalmi igazságosság, demokrácia és a fenntartható fejlődés, ezen belül
• az emberi és kisebbségi jogok (etnikai, vallási, nyelvi, szexuális orientáció alapján),
• a jó kormányzás és átláthatóság,
• a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harc,
• a nemek közti egyenlőség,
• a megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és kirekesztés elleni fellépés.

Augusztusban a következő szervezeteket látogathatod meg:

Menhely Alapítvány
Lépjen be a nappalimba! - Városi Séta
Hajléktalan Szemmel
A program az érdeklődők számára Budapest egy ismert részét mutatja be,
ahogyan azt csak a hajléktalan ember láthatja. A séta kétórás, a túra végén
alkalom nyílik személyes kérdésekre, beszélgetésre a túravezetőkkel.
A séta ingyenes, de a sétavezető a neki felajánlott adományokat elfogadja a
séta végén.



Budapest - a pontos kezdőhelyszínt a szervezők e-mailben adják meg a jelentkezőknek.



varosiseta@menhely.hu, www.facebook.com/menhely.hu - előzetes regisztráció szükséges



2014. augusztus 1. 17:00-19:30

Édenkert Egyesület
Gyapjú és fonótábor
Az Édenkert Egyesület Zselicszéplakon működő fonóháza várja azokat, akik szívesen betekintenének a gyapjú kézi feldolgozásának fortélyaiba. Magyarországon
a gyapjú könnyen, és olcsón elérhető megújuló nyersanyag, abból számtalan
ruha, lakástextil, játék, használati tárgy készíthető. Gyapjú mosás, szárítás, festés (növényi is), farkasolás, kártolás, fonás (rokkán, és kézi orsón), nemezelés,
szövés, kötés, kötélverés… Senki ne gondolja, hogy ez valami ördöngös dolog,
hisz nagyanyáink idejében még mindenki maga készítette a stafírungját!



Zselicszéplak, 6. Gyapjú és fonótábor, Visnyeszéplak tanya 9.



06 30 421 5595, edenkertegyesulet@gmail.com, www.oko-falu.hu - előzetes regisztráció szükséges



2014. augusztus 2. szombat, 21:00 - az esti mulatság végéig

YFU Hungary - Fiatalok a Megértésért
Magyarországi Egyesülete
“Coloured glasses” - Interaktív tolerancia
workshop
A YFU egy olyan bevált módszert, a “Coloured glasses”-t adaptálta, amely innovatív módszerekkel, játékos formában célozza meg az interkulturális nevelést, a
fiatalkori toleranciafejlesztést és -építést. A workshop körülbelül 45 perc hosszú,
és különösen ajánlott középiskolás diákok, tanárok, ifjúsági vezetők és más, fiatalokkal foglalkozó személyek részére.

(Fotó: Index)



YFU Hungary, iroda - 1027 Budapest, Frankel Leó út 6. fszt. 1.



06 30 201 0125, anna.gergely@yfu.hu, www.yfu.hu/hu/onkentesek/coloredglasses.html - előzetes regisztráció szükséges



2014. augusztus 6, 16:00-17:00

Lendülettel Kicsikért és Nagyokért Egyesület
Mesefesztivál
Gyerekek és felnőttek egyaránt bepillanthatnak a mesevilágba a bábozáson
és az interaktív játékokon keresztül a nyílt nap során, ahol megtekinthetik az
NCTA által támogatott projekt keretén belül megtanult kézműves technikákkal
készült tárgyak kiállítását, és akár meg is vásárolhatják azokat.



7923, Patapoklosi, Rákóczi utca 50.



06 20 996 8079, 06 30 908 4355, lendulettel@freemail.hu, szilvia.karolyi@freemail.hu



2014. augusztus 9. 10:00-től

Drog Stop Budapest Egyesület
Ez itt sem akadály!
A szervezet az Ability parkkal együttműködve mutatja meg drogprevenciós,
és a fejekben is akadálymentesítő programját, amelyet fogyatékossággal élő
szenvedélybetegeknek, hozzátartozóiknak és segítőiknek hozott létre az Egyesület a kétoldalú megismerhetőség jegyében. A téma nem lehet tabu, és az
sem ami mögötte van - és az sem ami a megoldás felé vihet.
„Ez se legyen akadály… itt se legyen az...„
Szigorúan nem csak érintetteknek!



Sziget fesztivál/Budapest, III. kerület Óbuda Hajógyári-sziget



06 20 223 7253, drogstop@chello.hu, www.drog-stop.hu



2014. augusztus 14. 15:00-18:00

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület
Nyílt nap a Waldorf-kertben
Az NCTA segítségével az egyesület olyan tan- és közösségi kertet hozott létre, ahol elsajátíthatók a biodinamikus kertművelés alapjai, és a diákok és a
felnőttek együtt élvezhetik a munka gyümölcsét is. Az egyesület munkatársai
szeretettel várják azokat, akiket érdekel hogyan lehet egészséges zöldségekhez jutni a nagyvárosban, vagy akár együtt megtermelni azt közösségi kertben - szívesen megmutatják az érdeklődőknek, hogy mi lett a tavaly ősszel
még teljes egészében töredezett aszfalttal borított udvarukból.



Szeged, Kolozsvári tér 1-2.



turanizsuzsanna@gmail.com



2014. augusztus 14. 16:00-19:00

Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány
Roma Identitás képekben
Az Uccu 90 perces foglalkozásának célja, hogy betekintést engedjen a magukat roma származásúnak valló emberek hétköznapjaiba, ezzel átfogóbb és
személyesebb képet adva a roma társadalom sokszínűségéről. A foglalkozás
keretében használt fotók és kiállítási anyag segítségével igazi párbeszéd alakul ki, ahol megkérdőjeleződnek a sztereotípiák és előítéletek.



Sziget fesztivál/Budapest, III. kerület Óbuda/Hajógyári-sziget



06 20 976 5252, uccualapitvany@gmail.com



2014. augusztus 14. és 16-17. A foglalkozások 14:00-től kezdődnek.

Amnesty International Magyarország
Emberi jogi képzési program
Az Amnesty International Magyarország emberi jogi képzési programját mutatja be a nyílt napon. A munkatársak részletesen beszámolnak az „Emberi
jogi képzés az ózdi kistérségben” elnevezésű projektről, az „Összpont” középiskolásoknak szóló emberi jogi versenyről, továbbá a nyári táborukról, mely a
fenti két projekt utolsó állomása.



Rácskert - 1072 Budapest, Dob u. 2.



06 1 321 4799, office@amnesty.hu, www.amnesty.hu - előzetes regisztráció szükséges



2014. augusztus 18. 18:00-20:00

Igazgyöngy Alapítvány
Biobrikett-bemutató
Az alapítvány az NCTA segítségével olyan projektet valósított meg, amely segít a mélyszegénységben élő embereknek átvészelni a téli időszakot. Jelenti ez a fűtőanyag készítését és a lakások hőszigetelésének javítását is, melyre a projekt keretében került
sor. A program munkatársai Toldon, az Igazgyöngy Alapítvány esélyteremtő modellfejlesztésének helyszínén tartanak ismertetőt és bemutatót az érdeklődőknek.



„Gyöngyház” (az Igazgyöngy Alapítvány toldi közösségi háza) - 4117 Told, Petőfi út. 47.



06 30 299 6143, 06 54 400 131, l.ritoknora@gmail.com, postmaster@igazgyongy.axelero.net, Weboldal



2014. augusztus 25-29. 11:00-13:00

Pétervásárai Ifjúsági Egyesület
MI-EGY-MÁS, azaz Mi Együtt Mások Vagyunk
zárórendezvény
A Pétervásárai Ifjúsági Egyesület egyéves „MI-EGY-MÁS, azaz Mi Együtt Mások
Vagyunk” című programsorozatát zárja le az eseménnyel. A program fő célja a
társadalmi integrálódás megkönnyítése, illetve a mindennemű rasszizmus és
kirekesztettség elleni fellépés. A rendezvényen az állami gondoskodásban élő
fiatalok mindennapi életéről, valamint a program egészéről készült kisfilmek
bemutatására is sor kerül.



Szántó Vezekényi István Művelődési Ház - 3250 Pétervására, Szent Márton út 3.



06 20 264 1751, bardos.kata@freemail.hu



2014. augusztus 26. 10:00-12:00

SZIKE
Kell egy veteményeskert!
Tudod-e, hogy mit teszel a bevásárlókosaradba? Tudsz arról, hogy a zöldségekben, gyümölcsökben a csábító külcsín mögött megbúvó szermaradványokon
túl jóformán alig van tápanyagtartalom? Ismered, hogy mi a különbség az
ipari mezőgazdálkodás, az élelmiszeripar futószalagjáról lekerülő termékek és
a természetes élelmiszerek között? Ha nem, kóstold meg az ökológiai módszerekkel művelt, saját veteményeskertben sarjadó terményeket és szembesülj a különbséggel!
Hogy miképp létesíts bio veteményeskertet? Megtudhatod, ha eljössz az ökológiai bemutatókertbe!



2141 Csömör, Szedervölgy-major



06 1 409 0449, gellertm@szike.eu, www.szike.eu - előzetes regisztráció szükséges



2014. augusztus 17. 9:00-16:00

Előzetes időpont egyeztetés után a Norvég Civil Támogatási Alap lebonyolítói is szívesen látják az érdeklődőket.
Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) (Budapest)

Kárpátok Alapítvány (Eger)

Autonómia Alapítvány (Budapest)

Ökotárs Alapítvány (Budapest)

www.karpatokalapitvany.hu

www.autonomia.hu

www.okotars.hu

A Kárpátok Alapítvány elsősorban hátrányos helyzetű, elmaradott vidéki térségek felzárkóztatásával,
e térségekben élő közösségek és civil szervezetek
fejlesztésével,valamint hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok esélyeinek növelésével, ösztöndíjak
és egyéb eszközök általi támogatásával foglalkozik.

Szakterülete a civil fejlesztés, a roma integráció,
az esélyegyenlőséget célzó programok.

Szakterülete elsősorban a környezetvédelem, húsz
éve támogatja a zöld ügyeket Magyarországon.

Az NCTA-ban a társadalmilag sérülékeny csoportokat támogató programokért felel.

Az NCTA-ban a környezetvédelem valamint a
közösség és szervezetfejlesztés témájú programokért felel.

www.demnet.org.hu
1996 óta segíti a demokratikus civil társadalom és
a civil szervezetek fejlesztését Magyarországon és
más, EU-n kívüli országokban.
Az NCTA-ban a demokrácia, emberi jogok, érdekérvényesítés, továbbá a női jogok és az esélyegyenlőség témákért felel.
Az NCTA mellett kiemelkedő szerepet vállal
Magyarország nemzetközi felelősségvállalási
tevékenységeiben. Sokat tesz a magyarországi
magánadományozás fejlesztéséért és fiataloknak
segít társadalmi vállalkozásaikat megvalósítani.

1050 Budapest,
Apáczai Csere János u. 1. IV/40.
+36 1 411-0410, 411-0411,
info@demnet.org.hu

Az NCTA-ban az ifjúsági- és gyermekügyek
valamint a közösség és szervezetfejlesztés témájú
programok támogatásáért felel.

3300 Eger, Felvégi u. 53.
+36 (36) 516 750, cfhu@cfoundation.org

AZ NCTA mellett kapacitásbővítő, fejlesztő-adományozó programokat visz hátrányos
helyzetű, főként roma közösségekben, együttműködésben a roma integráció ügyéért tenni
akaró egyéb helyi szereplőkkel. A közvetlen
fejlesztő munka mellett képez, kutat, valamint
igyekszik azt elősegíteni, hogy a romák és szegények életminőségét javító központi és uniós
forrásokat a valóban rászoruló helyi, közösségek
is el tudják érni. Ennek érdekében együtt dolgozik
helyi közösségekkel és a segíti a forrásokat kezelő
szereplőket, hogy hogyan tudnának hatékonyabban működni az általuk kezelt programok.

1137 Budapest, Pozsonyi út 14. II/9.
+36 1 237-6020, autonomia@autonomia.hu

Az NCTA-n túl a Zöldövezet programban a MOL
támogatásával környezetszépítő akciókat támogat,
és az Ökotárs szervezi az Év Fája versenyt is. Mindent megtesz továbbá azért, hogy a civil szervezetek egy barátságos és kiszámítható környezetben
működhessenek Magyarországon.

1056 Budapest, Szerb utca 17-19.
+36 1 411-3500, info@okotars.hu

