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!

Október

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.

Októberben a következő szervezeteket látogathatod meg:

Iskolakultúráért - Esélyteremtésért Egyesület
Diákaktivisták találkozója a Győri Tanoda-Klubban
Az egyesület diákaktivistáknak szervez találkozót a Győri Tanoda-Klubban. A
résztvevők Töltéstaváról, Győrből Adyvárosból, a megyei gyermekvédelmi
központból és a Győri Tanoda-Klubból érkeznek. Ismerkedés utána a
csapatok bemutatják nemzetekről, nemzetiségekről és kisebbségekről
készült tablóikat mutatják be. A fiatalok játékos vetélkedőkön adhatnak
számot a diákjogokról, az egyenlő bánásmódról való tudásukról, a nap
ezután vitám játékkal zárul.Meghívott vendég lesz Agekjan Ajasztan, az
örmény nemzetiségek győri elnök asszonya.



Győri Tanoda-klub, Győr, Kodály Zoltán u. 31. (Fekete István Általános Iskola)



06 20 204 6688, 06 20 204 6618, iskolaesely@gmail.com



2014. október 10. 13:00–17:00

Magyar Pszichodráma Egyesület
Meddig tart a civil és hol kezdődik a
politikai szféra?
Az egyesület a Norvég Piknik programsorozat és az „Én az ő helyükben...és
tényleg!” projekt jegyében játékra hívja a nyilvánosságot. Egy szociodráma
workshopon aktívan és passzívan lehet majd részt venni a téma feldolgozásában.
Mindenki véleménye, álláspontja bekerülhet a közösen létrehozott térbe, és
majd kiderül, hogy mi mindent lehet ezekkel kezdeni (és folytatni). A résztvevők
megnézik és kipróbálják, hogy hogyan lehet mások szerepéből IS párbeszédet
folytatni és együttműködni olyanokkal IS, akikkel „amúgy” nem értünk egyet.



Müszi - Bp, Corvin áruház III. emelet, bejárat a Somogyi Béla utca felől



06 20 421 4873 mpetanbiz@gmail.com (regisztrálni kell), www.facebook.com/szociodrama,
http://enazohelyukben.blogspot.hu/2014/09/ez-is-szociodrama.html



2014. október 30. csütörtök, 16:00–19:00

Kortárs Építészeti Központ
Nyitva! Kiadó üzletek fesztiválja
Az egy hónapra megnyíló üres utcai helyiségekben szervezetek, projektek
és intézmények próbálhatják ki magukat egy-egy hétig vagy akár egy teljes
hónapig, olyan tevékenységeket mutatva be a nagyközönségnek, amelyek
tartósan értéket tudnak teremteni a helyi közösség és a város számára. A
helykereső kezdeményezések így jelentős elköteleződés nélkül próbálhatják
ki elképzeléseiket, üzleti stratégiájukat, növelhetik meg közönségüket. Ez
lehetőséget ad az üzlettulajdonosoknak is, hogy megismerkedjenek olyan
inspiráló kezdeményezésekkel, amelyek akár hosszútávon is bérlőikké válhatnak,
illetve, hogy láthatóvá tegyék régóta kiadatlan ingatlanjukat.



Több helyszínen.



További információ: https://www.facebook.com/events/576025309186675/
http://nyitvafesztival.hu/ és http://lakatlan.kek.org.hu/



2014. szeptember 19 – október 19.

Mosoly Otthon Alapítvány

GyerekKORrtárs

31 hazai kortárs művész gyerekrajzaiból rendez kiállítást a Mosoly Otthon Alapítvány.endez hazai kortárs
művészek gyerekrajzaiból. A művészek között az idősebb generációtól a harmincasokig bezárólag olyan
nevek szerepelnek, mint például Keserü Ilona, Maurer Dóra, Tot Endre, Bukta Imre, Károlyi Zsigmond,
Várnai Gyula, Kis Róka Csaba. A GyerekKORtárs cimű kiállitas a művészi zsenialitás, tehetség és művészi
készség mítoszait maga mögött hagyva azt kutatja, hogy a művésznek nevezett felnőttek érdeklődése
és műveik karaktere vajon tettenérhetőek-e gyerekkori rajzaikban. A művészek bepillantást engednek
legkorábbi fantáziáikba azokból az időkből, amikor a rajzolás nem művészeti praxis volt számukra,
hanem egy épp olyan szabadidős tevékenység, mint a társasozás, labdázás vagy a bujócska.
A Mosoly Otthon Alapítvány Autistic Art programjában lakóotthonokban élő fiatal autista felnőtteknek
biztosít rendszeres rajzfoglalkozásokat. Az alapítvány minden olyan fiatalnak felkínálja ezt a lehetőséget,
aki kedvet érez az alkotáshoz, rajzkészségétől függetlenül. Az alapítvány közel ötezer darabos autista
rajzgyűjteménye igazolja, hogy a rajzoló saját, csakis önmagára jellemző világa az, amitől a rajza
megismételhetetlenné és értékessé válik.
A kiállítás felvetése tehát az, hogy nem a készségtől és tehetségtől válik akár egy gyerekrajz, akár
egy műtárgy figyelemreméltóvá, hanem az adott embertől, aki a vizualitás csatornáját használva
gondolkodik és beszél, saját és megismételhetetlen nyelvet hozva létre.
A kiállítást megnyitja: Mélyi József művészettörténész



Virág Judit Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30.



06 30 278 4151, 06 1 489 2300, mosolyotthon5@gmail.com, www.autisticart.hu



2014. október 29. 18:00 – november 28. 18:00

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

