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

Most személyesen is megismerkedhetsz a Norvég Civil Támogatási Alap lebonyolítóival és
azokkal a civilekkel is, akik támogatást kapnak az alapból. Gyere el, és nézd meg, mi minden
jön létre az NCTA támogatásából, ami mindannyiunk életét könnyebbé és jobbá teszi!

Június 23–29.

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,
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, (beleértve a nemi és családon belüli erőszakot), a megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és
kirekesztés elleni fellépés.

Június 23 - 29 között ezeket a szervezeteket látogathatod meg:

Ágacska Alapítvány az Örökbefogadásért és a Családokért (Budapest)
Az „Aktív Adopt” - Aktívan az örökbefogadás felvállalásáért! című projekt célja,
hogy az örökbefogadó családok (örökbefogadó szülők és örökbefogadott gyerekek) saját példájukon keresztül a környezetükben aktívan tevékenykedve
vegyenek részt az örökbefogadó családok társadalmi integrációjában. A nyílt
napon a szervezet munkatársai az NCTA által támogatott önkéntes mentorképzés és kortárs segítő kamasz tréning tapasztalatairól mesélnek majd.



XI. Csurgói u. 22-32., D épület II. lh. II/19.



agacska@agacska.hu, 30/285-9581 (Kérjük, előzetesen jelezzék a részvételi szándékot)



2014. június 25. 12:00-14:00

Kék Pont Alapítvány (Budapest)
A Peer Kapitány (Segítők a Sarokról) projekt célja egy sorstárs vezérelt intervenciós modell bevezetése a Kék Pont Alapítvány VIII. kerületi Kontakt tűcsere
programjában. A sorstárs (peer) alapú program olyan megközelítést jelent,
amelyben intravénás szerhasználók adnak informális támogatást más intravénás szerhasználóknak. A projekt feladata megtalálni és kiválasztani azokat
a klienseket, akik a közös munkába bevonódva szorosabb együttműködéssel, képzéssel maguk is sorstárs segítőkké válhatnak. Ezzel egyrészt segítik
a szervezet által a program célcsoportjában elérni kívánt célok hatékonyabb
megvalósulását, másrészt olyan gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek, különböző készségeket sajátíthatnak el, amelyeket a programon kívül, életük
egyéb területein is tudnak majd hasznosítani. A nyílt nap során a jelenleg futó
sorstárs segítő program záró eseménye a kábítószer elleni világnap alkalmából rendezett fórum keretében tekinthető meg.



Müszi, 1085 Budapest Blaha Lujza tér 1. (Corvin áruház III. emelet, Bejárat a Somogyi Béla utca felől)



cptpeer@gmail.com



2014. június 26. 18:00

Igazgyöngy Alapítvány (Told)
Az Otthon melege
Az Igazgöngy Alapítvány az Otthon melege projekttel a lakáskorszerűsítésben
segített a Toldiaknak, ezzel is előmozdítva a közösség önfenntartását. A legfontosabb cél az volt, hogy a bio-brikett programhoz csatlakozva támogassa
a családokat a téli időszak átvészelésében és javítsa a lakhatási feltételeiket. Emellett létrehoztak egy nyílászáró javító műhelyt, infrastruktúrával és
szakemberekkel, akik továbbra is segítenek ablakokat és ajtókat javítani a
lakosoknak. A projekt helyszíne Told, egy elszegényedett zsákfalu, amely az
ország egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségében található. A nyílt napon
az alapítvány munkatársai a kezdeményezés hatásairól és eredményeiről beszélgetnek az érdeklődőkkel.



Told, Petőfi út 47., az Igazgyöngy Alapítvány telephelye



l.ritoknora@gmail.com, (Kérjük, előzetesen jelezzék a részvételi szándékot)



2014. június 23-29. minden nap 7:30-16:30

Egri Újságíró Egylet Egyesület (Eger)
Civil Kóstolás
Az eKofa az Internet segítségével kapcsolja össze a helyi termelők friss termékeit az egri vásárlókkal. Jelszava: Egyél helyit! Ami persze nem azt jelenti,
fald fel a helyi civil közösségeket, hanem hogy élvezd és támogasd a helyben
termelt javak fogyasztását, keresd, ami összeköt. A programot kezdeményező
Egri Újságíró Egylet június 27-én, pénteken az eKofa szokásos átadási napját
nyitottá teszi és nagy CIVIL KÓSTOLÁSsal köti össze. Most egyszerre kóstolhatsz
bele az eKofa portékájába és találkozhatsz a közösségi felület működtetőivel,
ami mellé egy hűs gyümölcsfröccs is jár.



Agria Park parkoló szint, a mozgójárdánál (3300 Eger, Törvényház u. 4.)



06-30-4030034, eger@ekofa.hu, http://eger.ekofa.hu



2014. június 27. 16:00-18:00

Zöld Akció Egyesület (Kazincbarcika)
Zuzmótérképezés - A Sajó-völgyi légszennyezés civil kontrollja
A zuzmók olyan élőlények, amelyek különösen érzékenyek a légszennyező
anyagok egyes típusainak előfordulására, így megjelenésükből vagy épp eltűnésükből következtetni lehet egy terület szennyezettségére. A Zöld Akció
Egyesület NCTA projektjében a BorsodChem hatásterületén dolgozott a segítségükkel. A módszertant, valamint munkájuk eredményeként a légszen�nyezéssel és nehézfém ülepedéssel kapcsolatban gyűjtött adatokat lakossági
fórumon mutatják be a helyieknek.



Egressy Béni Művelődési Központ - 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.



30/405-7679



2014. június 25. 17:00

Fiatalok a Megértésért Magyarországi
Egyesülete (YFU Hungary) - Budapest
“Coloured glasses” - workshop a tolerancia fejlesztéséért
A YFU az NCTA által támogatott projektje keretében egy olyan, külföldön már
bevált módszert, a “Coloured glasses”-t adaptált, amely az interkulturális nevelést, a fiatalkori toleranciafejlesztést, építést célozza meg innovatív módszerekkel, játékos formában. A módszert a szervezet önkéntesei 60 magyarországi középiskolába vitték el és próbálták ki.
Ha érdekel a módszer, szeretnéd kipróbálni, keresd fel a szervezetet az alábbi
időpontban és helyszínen. A workshop körülbelül 45 perc hosszú és minimum
15 maximum 20-25 fő próbálhatja ki egy időben. Különös tekintettel ajánljuk
a programot középiskolás diákok,tanárok, ifjúsági vezetők és más fiatalokkal
foglalkozó személyek részére.



Budapest, 1027 Frankel Leó út 6. fszt. 1.



Polányi Orsolya, orsolya.polanyi@yfu.hu, 06-30-20-10-125, www.yfu.hu/hu/onkentesek/coloredglasses.html
(A megadott elérhetőségeken előzetes bejelentkezés szükséges legkésőbb 2014. 06. 20-ig) 2014. június 25. 16:00



2014. június 25. 16:00

Szúcs Községért Egyesület (Szúcs)
Nyílt nap
Szúcs Egertől 23 km-re fekszik, két településrészét, Ófalut és Bányatelepet
2,5 km távolság választja el egymástól. Az egyesület célja, hogy a régi bányászfalut kimozdítsa az elmaradott gazdasági-társadalmi helyzetéből, azáltal,
hogy közös cselekvésre ösztönzi a szúcsi lakosságot, és szimbolikusan „egybe
építi” a két településrészt. A falurészek, a társadalmi csoportok, a romák-nem
romák közötti feszültségek csökkentését, feloldását szeretnék elérni a projekttel. Ez közös cselekvésre épül, amely a két településrész közötti tavacska
közösségi térré alakítására koncentrál: a Szerelem parkra, benne a tóra és a
Szerelem szigetre. A nyílt nap alkalmával Csóka Sándorné ezt a tevékenységet
és állomásait mutatja be.



Szúcs, Kossuth L. u. 40.



sandorne.csoka@gmail.com, 36/485-080, 30/535-78-45



2014. június 27.

Sajóvölgyi Tájszépítő Egyesület (Hét)
Közösségi főzőcske
A Sajóvölgyi Tájszépítő Egyesület azzal a céllal jött létre 2007 januárjában,
hogy az akkori Ózdi Kistérség falvaiban lakó emberek életébe minőségi változást hozzon a civil élet felpezsdítése által. Legközelebbi rendezvényük a Közösségi főzőcske a héti tóparton, ahol az érdeklődők spenótból, zöldborsóból,
káposztából, sárgarépából, salátából, céklából, hagymából és fokhagymából,
valamint feketeribizliből készíthetnek ételeket saját recept alapján. A hozzávalókat az egyesület biztosítja!



Hét, tópart



Jelentkezés recept elküldésével június 24-ig az alábbi telefonszámon: 06 70 610 8071



2014. június 29. 14:00

Tudatos Vásárlók Egyesülete (Budapest)
Önképzés: Őstermelők a piacokon
Az egyesületet régóta foglalkoztatja, hogy miként lehet megtalálni a megbízható őstermelőket és kistermelőket, hiszen ők is azt ajánlják, hogy ha tudunk,
vásároljunk közvetlenül a termelőtől. Az egyesület tagjai is gyakran elgondolkoznak azon: valójában mi garancia arra, hogy a piacok őstermelői kínálatában
tényleg saját termesztésű zöldségekkel és gyümölcsökkel találkozhatunk. És
egyáltalán: milyen a minősége ezeknek a terményeknek? Van olyan minősítési rendszer, ami ezzel foglalkozik? A következő tanulókör vendége Balázs Bálint
lesz, aki az ESSRG Kutatócsoport (www.essrg.hu) tagjaként régóta foglalkozik
ezzel a témával. Bálint előadásában elmondja majd, miként látja a helyzetet.



TVE irodája, TVE iroda Móricz Zsigmond körtér 3/A fsz. 3. Budapest



Előzetes bejeletkezés nem árt , Haraszti Anikó: 20/452 5965



2014. június 26. 16:30-18:00

Zöld Pók Alapítvány és a Van Esély
(Budapest)
Mentés Másként
A nyílt nap vendégei a Mentés Másként program megvalósítóival beszélgethetnek arról, hogyan kaphatnak a helyzetük tartós javulásához vezető segítséget
hajléktalan emberek, valamint hogy mik az ilyen célt szolgáló közösségi gyűjtés - egyelőre még korlátozott, azonban fontos és sokat ígérő - tapasztalatai.



„Tégy az emberért!” Központ, 1082 Budapest, Szentkirályi utca 22-24.



Csörgits Hunor, csorgitshunor@gmail.com



2014. június 25. 10:00-12:00

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT
(TASZ)
Tanulj a TASZ-tól!
Egy órás beszélgetés keretében a TASZ kommunikációs vezetője, az adományszervezőnk, egy jogász kolléga illetve az NCTA projekt koordinátora válaszol
az érdeklődök - akár a TASZ eddigi tapasztalatai, akár kimondottan az NCTA
projekt kapcsán - felmerülő kérdéseire.



1136 Budapest Tátra utca 15/b „TASZ” kapucsengő



Sós Katalin, ksos@tasz.hu



2014. június 25. 17:00-18:00

MENHELY ALAPÍTVÁNY
Városi séta
A „Városi séta” célja kreatívan megmutatni Budapest egy olyan oldalát, melyet naponta látunk, mégsem veszünk észre. Látjuk, de nem gondoljuk, a
hajléktalan emberek otthonában járunk, ahol a járda a padló, a közterek tárgyai mások bútora, és az ég a plafon. S ahol nem működik a fűtés, nincs
igazi fürdőszoba..., ahol túlélés mindennapi feladat. Szakavatott túravezető
segítségével nyerhetünk bepillantást e világba – a túra célja a gondolkodtatás,
egyben lehetőség a beszélgetésre. A végállomás az alapítvány egyik intézménye, mely önmagában is építészeti és társadalomtörténeti emlék. A túrán
korosztályi megkötés nincs.



Fővám tér és környéke



www.facebook.com/menhely.hu (Regisztrálni is itt lehet június 16-tól), alapitvany@menhely.hu



2014. június 25. 16:30. A Fővám térről (a Vásárcsarnokkal szemben található szobortól).

A NORVÉG CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP LEBONYOLÍTÓI - látogathatók: Június 23-29 között
Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) (Budapest)

Kárpátok Alapítvány (Eger)

Autonómia Alapítvány (Budapest)

Ökotárs Alapítvány (Budapest)

www.karpatokalapitvany.hu

www.autonomia.hu

www.okotars.hu

Nyílt nap: 2014. június 23-án hétfőn,
10:00-14:00 között

Nyílt nap: 2014. június 26-án csütörtökön,
14:00-18:00 között

Nyílt nap: 2014. Június 24-én kedden,
14:00-18:00 között

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

Nyílt nap: 2014. június 24-én kedden,
18:00-21:00 között
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

