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!

Július

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.

Júliusban a következő szervezeteket látogathatod meg:

Barangoló Közhasznú Egyesület
(Végegyháza)
Barangoló Bejárós Tábor
Az NCTA által támogatott projektben ingyenes, bejárós tábort szervez az egyesület 20 gyermek részére önkéntes segítők segítségével. A gyerekek a kézműveskedéstől a kenyérsütésen keresztül a kirándulásig számos programon
vesznek részt, az idén hetedik alkalommal megrendezett táborban.
A nyílt napok keretében a tábor ideje alatt előzetes bejelentkezéssel lehet a
programokhoz csatlakozni csatlakozni korlátozott számban.



Civilek Háza - Végegyháza, Széchenyi út 7.



barangolo@vegegyhazibarangolo.hu, +36 30 648 0771



2014. július 1. és 26. között minden hétköznapon

NEO Magyar Segítőkutya Egyesület
(Budapest)
Beszéljünk nyíltan a fogyatékosságról!
Ismerkedj meg Te is a segítőkutyákkal!
A változatos és interaktív program keretében az Egyesület hallás-, látás- és
mozgássérült tagjai segítőkutyáik bevonásával mutatják be a sérüléssel élők
mindennapjait az érdeklődő gyermekeknek és felnőtteknek. A kutyák jelenléte
nyitottabb légkört biztosít a fogyatékosságról szóló, tabuk nélküli párbeszédhez.
A szervezők kérik a résztvevők számának előzetes egyeztetését az előkészületek érdekében.



1097 Budapest, Ecseri út 3. (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar épülete, 51-es terem)



Loványi Eszter, lovanyieszter@segitokutya.net, +36 30 847 6580 (csak SMS)



2014. július 5., szombat, 9.00-10:30.

Add a kezed Egyesület (Tiszavasvári)
Az Add a kezed Egyesület projektjének célja a női fogvatartottak és családjaik
(elsősorban gyerekeik) közti kapcsolattartás kialakítása és erősítése volt. A
kapcsolattartás csökkenti a családtagok szorongását, és általa objektív kép
alakul ki a családtagokban a fogva tartás körülményeiről. Ennek köszönhetően
a szabadulás után könnyebb lehet a családi kapcsolatokat helyreállítani, és a
bűnismétlés valószínűsége csökkenhet. A szakmai tevékenységek egyik része
a végrehajtási intézetekben élő nőkre, a másik ezen anyukák családtagjaira,
és közvetlen környezetükre irányult. A használt módszerek közt szerepelt a
meseterápia, a családok mentorálása, segítő foglalkozások az anyukáknak és
helyszíni segítségnyújtás a családoknak. Az anyukák heti rendszerességgel
fejlesztő foglalkozásokon vehettek részt, családjaik számára pedig helyszíni
segítségnyújtást biztosítottak. A nyílt nap keretében a projekt eredményeiről,
tapasztalatairól számolnak be a szervezet munkatársai.
(Fotó: Index)



4440 Tiszavasvári, Szent István út 9.



addakezedegy@gmail.com, 06 70 432 7417, www.addakezedkhe.com, Részvételi szándékodat kérjük jelezd előre!



2014.július.11. péntek. 14.00

Születésház Egyesület (Miskolc)
„Távol Budapesttől” - Várandósgondozás
és szülés a vidéki településeken
Milyen helyzetben vannak a vidéki nők a szülészeti ellátórendszerben? Milyen
problémákkal szembesül az egészségügyi személyzet és a társszakmák? Milyen információk jutnak el az anyákhoz, és hogyan? Mire lenne szükség, mire
lenne igény? Megoldás lehetne-e a személyre szabott gondoskodás? Milyen
lehetőségeket rejt az új várandósgondozási törvény?
A Születésház Egyesület NCTA projektjében a hátrányos helyzetű nők egyes
csoportjainak speciális helyzetét térképezi fel a szülészeti ellátásban, és az
adott csoportokkal dolgozó szakemberek, a fenntartók és az érintettek bevonásával az ellátó rendszer javításának lehetőségeit tárják fel. A nyílt napon
szakmai kerekasztalhoz és csoportos foglalkozásokhoz lehet csatlakozni.



II. Rákóczi Ferenc Városi és Megyei Könyvtár, 3530 Miskolc, Görgey A. u. 11. (http://www.rfmlib.hu/)



https://www.facebook.com/events/651751294903097/, regisztráció: http://goo.gl/AYz7i0



2014. július 11., péntek, 10:00-14:00

Segítség az Élethez Alapítvány (Budapest)
Úton az Életért - Nácik leszármazottai a
megbékélésért…
2014. április 22-27. között a Norvég Civil Alap támogatásával zajlott az „Úton
az Életért” akciópályázat keretében 260 német fiatal és többszáz magyar részvételével, 24 magyar helyszínen megrendítő erejű „menetelés” és találkozó
sorozat. A német fiatalok megrendítő őszinteséggel tárták fel terhelő családi
múltjukat és követték meg a holokauszt üldözötteit.



Budapest, A30 klub, Bp. IX. Angyal u.30.



www.menetelesazeletert.hu, 06 20 770 5648, 777sael@gmail.com



2014. július 15., kedd

Alapítványi és Magániskolák Egyesülete
(Budapest)
Három hónap Izlandon NCTA ösztöndíjjal
Zenés vetítéssel egybekötött visszaemlékezés egy három hónapos izlandi ösztöndíjra. A képek magukért beszélnek: Izland csodálatos. Bak Zsófi az élethosszig tartó tanulás jegyében közel 59 évesen vágott bele ebbe a kalandba.
Célja a figyelmet felkelteni, támogatni, bátorítani. Felkelteni a figyelmet erre a
fantasztikus lehetőségre, támogatni a lebonyolító alapítványokat és bátorítani
mindenkit, aki szeretne, de fél belefogni egy ekkora vállalkozásba.



Független Pedagógiai Intézet, Budapest, II. Frankel Leó út 6.



Bak Zsófi, 06 70 949 3035, bak.zsofi@gmail.com



2014. július 21., hétfő 11:00-12:30

Közösségfejlesztők Egyesülete
(Kunszentmiklós - Kunbábony)
Norvég piknik
Beszélgetés az NCTA körül kialakult helyzetről a “XI. Nyári Egyetem a közösségi részvétel fejlesztéséért” című szakmaközi eseményen az ott jelen lévő,
NCTA makro projektet bonyolító szervezetek képviselőinek részvételével. Ezt
követően kötetlen beszélgetés a projektek szakmai terveiről, előrehaladásáról,
az előttük álló kihívásokról.
Az egyesület által rendezett Nyári Egyetem tizenegyedik éve a közösségi
munka országos szakmaközi eseménye, mely minden érdeklődő számára nyitott. A Norvég piknik néven hirdetett beszélgetésen való részvételre azokat a
szervezeteket kérték fel, amelyek a rendezvény szakmai programját alkotják.
A rendezvény részvételi díjhoz kötött, de bárki számára nyilvános.



Kunszentmiklós-Kunbábony (a Civil Kollégium kertje)



kunbabonyinye.blogspot.hu, nyariegyetem.adattar.net



2014.július 26., péntek délután, 15:00-20:00

Édenkert Egyesület (Zselicszéplak)
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 mosásszárítás, 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, 5. Gyapjú és fonótábor



Bariska Gábor, 06 30 421 5595, edenkertegyesulet@gmail.com, www.oko-falu.hu



2014. július 5., szombat, 9 órától az esti mulatság végéig (regisztráció szükséges).

Civitalis Egyesület (Budapest)
KözösALAPOKON
A Közös alapokon program célja a helyi közösségek erősítése, fejlesztése, méghozzá elsősorban helyi erőforrások segítségével. Ennek érdekében a Civitalis Egyesület
országszerte népszerűsíti a közösségi alapítványi koncepciót és konkrét szakmai és
pénzügyi támogatást ad már működő és most induló közösségi alapítványoknak. A
nyílt napon az egyesület munkatársai a program részletes ismertetésén túl, szívesen
beszélgetnek a közösségi alapítványok lehetséges hazai szerepéről, az elindulásukat
támogató vagy éppen nehezítő körülményekről, a közösségi alapítványi mozgalom
nemzetközi eredményeiről.



1053 Budapest, Szép utca 3. IV. emelet 3.



70/398-4517, kozosalapon@gmail.com, kozosalapon.blog.hu



2014. július 7., hétfő 10:00-14:00

Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA)
(Budapest)
Less bele a Demokrácia Iskolájába!
A Demokrácia Iskolája (DeMo) projekt egyik legfontosabb célkitűzése, hogy
segítsen a fiatalokkal dolgozó szervezeteknek megismerni egymást. Ez már
önmagában is inspirálóan hat a résztvevőkre, ám az alapítvány egy közös tudásközpontot is létrehoz, amelyből később más szervezetek is profitálhatnak.
A bevont 13 szervezet mélyszegénységben élő gyerekek és fiatalok élethelyzetének javításával foglalkozik a legkülönfélébb módszerekkel Magyarország
számos pontján. A projekt jelenlegi szakaszában minden szervezet tapasztalatcserére hívja a többieket, akik bemutatják a munkájukat, problémáikat,
dilemmáikat és innovatív megoldásaikat.
Az alapítvány egy ilyen tapasztalatcserére várja az érdeklődőket július 4-én
Pécsett, amelyen a következő szervezetek mutatkoznak be: Budai Városkapu
Iskola és civil partnereik, a Faág Baráti Kör Egyesület és az Élmény-Tár Tanoda.



Élmény-Tár Tanoda, Pécs 7630, Álmos u. 2		



matolcsi.zsuzsa@i-dia.org, 06 30 297 3054



2014. július 4., 15.30-18.00

Tilos Kulturális Alapítvány (Budapest)
Közösségi rádiózás Tilosban
Látogatás a Tilos Rádióban: interaktív élő adás megfigyelése testközelben, a
stúdióban (10- 12 óráig), ahol akár aktív bekapcsolódásra is lehetőség van.
Utána beszélgetés a közösségi rádiózásról, a szabad rádiók magyarországi
helyzetéről, ami után természetesen lehetőség nyílik az NTCA támogatásával
megvalósított gyakornoki stúdió megtekintésére és a rádió munkatársaival
való beszélgetésre is.



Tilos Rádió Bp. VIII. Mária u. 54. / 2. emelet		



Csabai Gábor, 06 30 683 0581, papo@tilos.hu



2014. július 31., csütörtök, 10:00-14:00

Cri Du Chat Baráti Társaság (Budapest)
Mini kiállítás és rajzverseny az alternatív kommunikáció bemutatására
Az NCTA által támogatott „Képpel könnyebb!” program célja, hogy segítse a
sérült gyermekek otthoni fejlesztését. A nyílt napon is látogatható mini kiállításon fotók, képkártyák és más képes fejlesztő anyagok bemutatásával nyerhetnek bepillantást az érdeklődők a megszokottól eltérő kommunikáció és a
képpel történő fejlesztés mindennapos használatába. A projekt során megjelent kiadványból a fiatalabbak egy mesén keresztül érthetik meg az alternatív
kommunikáció lényegét és a kiállításhoz kapcsolódóan a szervezők izgalommal várják az általuk tervezett képkártyákat is egy rajzverseny keretében.

(Fotó: nlcafe.hu)



Babits Mihály Könyvtár, Budapest, IV. Lóversenytér 5/a. (A Könyvtár nyitvatartási idejében)



www.keppelkonnyebb.hu, info@keppelkonnyebb.hu,+36 20 588 3004



2014. július 1. és 18. között

Asimov Alapítvány (Budapest)
KiMitTud első közérdekű adatigénylő
fogadóóra
Mi az a KiMitTud, mire jó a közérdekű adatigénylés és ki az az adatgazda? Tényleg létezik visszaélésszerű adatigénylés? Kérdezz akár tervezett, akár már futó
közérdekű adatigénylésedről - vagy tudd meg, miért hasznos a KiMitTud. Az
Asimov Alapítvány és az Atlatszo.hu munkatársai - újságírók és jogászok - válaszolnak minden ezzel kapcsolatos kérdésedre. Utána pedig maradj ott, és ünnepeld velünk az Átlátszó.hu független oknyomozó oldal harmadik születésnapját.

?!



Mika Tivadar Mulató - 1075 Budapest, Kazinczy utca 47.



Regisztráció nem kötelező, de szívesen fogadjuk az asimovalapitvany@gmail.com címen. További infók: atlatszo.net



2014. július 10., csütörtök 19:00-20:30

Labrisz Leszbikus Egyesület (Budapest)
Nyílt napok
Ha szeretnél kérdezni a futó norvég projektünkről, vagy más egyesületi tevékenységeinkről, ha szeretnél többet tudni az LMBT+ emberekről, vagy épp
megosztanád saját történetedet, gyere el, várunk!
Az eseményen kép- és hangfelvétel csak a jelenlévők írásos beleegyezésével
készíthető.

1.

Budapest VIII., Tégy az Emberért Központ, Szentkirályi utca 22.: 2014. június.30., 17-20-ig és 2014.július.03., 17-20-ig,

2.

Budapest VI., Révay utca 16., Bálint Ház, nagyterem: 2014.július. 4., 16-20-ig



labrisz@labrisz.hu

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

