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CIVIL ADVENT
Adventi Civil Börze - Karácsonyváró
Az advent a várakozás, a boldog készülődés időszaka.
A Miniszterelnökség a Civil Központok országos hálózatával együttműködve idén is
szeretné támogatni a civil szervezetek karácsonyi időszakban zajló
adománygyűjtését, ezért 2021-ben is megrendezi az Adventi Civil Börze című
adventi adománygyűjtő programot.
A 2021. évi kampány a „Karácsonyváró” címet kapta.
A Nógrád Megyei Civil Központ a program keretein belül kisfilmet készít a
megyében megrendezett adventi programok, karácsonyi vásárok, megyei vagy
helyi adománygyűjtő civil kezdeményezések és rendezvények összegyűjtésével,
bemutatásával. Kisfilmünkkel szeretnénk a készülődés és az ünnepvárás legszebb pillanatait
bemutatni; továbbá az adományozást népszerűsíteni és adományozókat ösztönözni.
Várjuk azoknak a civil szervezeteknek a jelentkezését, amelyek vezetői, tagjai, önkéntesei
szeretnének megjelenni rövidfilmünkben. Várjuk a civil szervezetekhez kapcsolódó megyei akciókat,
kampányokat, vásárokat, adománygyűjtéseket, egyéb karácsonyi programokat.
A jelentkezéseket a nogradicivilkozpont@gmail.com címre, vagy a 32/786-740-es telefonszámon
várjuk.
Karácsony Pont – Neked!
A Nógrád Megyei Civil Központ Salgótarjánban, a közösségi terében egy Karácsony Pontot hoz létre
az adventi időszak tiszteletére. Ezen a helyszínen szeretnénk olyan rövid média megjelenéseket
készíteni, amelyekkel az adventi időszakot megtölthetjük szeretettel.
Várjuk azon civil szervezetek jelentkezését, amelyek tagjai karácsonyi üzenetekkel, versmondással,
karácsonyi énekkel, rövid mesével előadására vállalkoznának, üzenve ezzel a közeli és tágabb
környezetünknek. A jelentkezéseket a nogradicivilkozpont@gmail.com címre, vagy a 32/786-740-es
telefonszámon várjuk.

FELHÍVÁS

KIADVÁNY
Nógrádi Civil Értéktár
A salgótarjáni Harmadik Szektorért Egyesület és a Nógrád Megyei Civil Központ egy olyan hiánypótló
kiadványt hoz létre Nógrádi Civil Értéktár címmel, amely tematikusan tartalmazza a Nógrád
megyében működő civil szervezetek alapadatain túl, azok bemutatkozását, elérhetőségét, adószámát
– nyomtatott és elektronikus formában egyaránt.
Kiadványunk célja, hogy a Nógrád megyei civil szervezete ismertsége fokozódjon, 1%-os bevételeik
növekedjenek, partnerségek jöjjenek létre.
A kiadványban való megjelenés természetes díjmentes.
Amennyiben szervezete részese kíván lenni ennek az egyedülálló kezdeményezésnek, az alábbi linken
beküldheti a szükséges adatokat:
https://forms.gle/wTnhpZyqQLAUYCGV8
Az űrlap kitöltéséhez szükséges a szervezet rövid bemutatása (max 10 mondatban), ezért javasoljuk,
hogy a tervezett szöveget készítsék el az űrlap megnyitása előtt.
A regisztráció határideje: 2021. december 20.

PROGRAM
Települési ifjúsági munkatársak régiós online találkozója – Észak-Magyarország
Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001
azonosítószámú, Komplex ifjúsági fejlesztések – Új Nemzedék Újratöltve című projekt
keretében ONLINE találkozót rendez „Települési ifjúsági munkatársak régiós
találkozója” címmel.
A vírushelyzetre való tekintettel a rendezvényt a résztvevők biztonsága érdekében
online platformon szervezik, melynek linkjét a regisztrációban megadott e-mail
címekre küldik meg.
A program 2021. november 23-án 13:00-15:00 óra között kerül megrendezésre online formában.
A regisztrált résztvevők részére a belépési linket a találkozó napján küldik meg.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
A regisztráció az alábbi linken lehetséges:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9OiOf-C2_CqsqBIumOXLuc31SEX__VwTEABYQT8xEUmcOQ/viewform
Regisztráció határideje: 2021. november 22. 16:00
A rendezvény tervezett programja:
- Köszöntő, program megnyitása
- Magyar Fiatalok 2020 ifjúságkutatás eredményei a helyi települési ifjúsági munka tükrében
- Települési ifjúsági folyamatok – Hogyan vonjuk be a fiatalokat?
- Fiatalok mentális egészsége – Az elmúlt időszak hatása a fiatalokra
- Helyi közösségépítés lehetőségei – Völgyváros projekt
- Zárás
Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt!

FOTÓKIÁLLÍTÁS
Vágj hozzánk jó képet!
A Civil Központ következő fotókiállítására
várunk újabb alkotásokat.
A kiállítás témája a téli Nógrád megye. Várjuk
azokat az – elsősorban - amatőr fotókat,
amelyek megyénk értékeit, szépségeit mutatják
be téli tájképeken és természetfotókon
keresztül.
Kérünk Mindenkit, ha van ilyen jellegű fotója és
szeretné ezt a kiállításunkon megjelentetni, ne
habozzon,
küldje
el
a
nogradicivilkozpont@gmail.com e-mail címre
november 25-ig.
A fotó mellé kérjük, írják meg a készítő nevét, a civil szervezet nevét, a kép címét és hogy hol készült.
Fontos, hogy a beküldött képek képformátumban, jó minőségben érkezzenek, hogy nagyméretű
nyomtatásra alkalmasak legyenek.

ÉRTÉKTEREMTŐ KÖZÖSSÉGEKÉRT DÍJ
Megjelent a 2022. évi Értékteremtő Közösségekért díj hirdetménye
A Miniszterelnökség – a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről
szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet alapján – felhívást tesz közzé a 2022. évi Értékteremtő
Közösségekért díj adományozására vonatkozóan.
A díj annak az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § (6) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezetnek,
valamint határon túli civil szervezetnek adományozható, melynek értékteremtő, értékmegőrző
tevékenysége példaértékű, továbbá annak a természetes személynek, aki a közösség vagy közösségek
ilyen irányú tevékenységét elősegíti, támogatja, vagy munkájával hozzájárul a civil szervezetek magas
színvonalú működéséhez.
Évente legfeljebb 2 díj adományozható egy természetes személy, illetve egy civil szervezet részére. A
díj posztumusz is adományozható.
A díj átadására 2022. februárban, a civilek napja alkalmából kerül sor.
A díjazott emlékérmet, az adományozást igazoló oklevelet,
valamint 1.500.000 Ft értékű pénzjutalmat kap.
A díj odaítélésére bárki tehet javaslatot az alábbi linken
megtalálható hirdetményben részletezett szempontok szerint, a
mellékelt dokumentumok elektronikus megküldésével a
civil@me.gov.hu címre, 2021. december 6-án 23:59-ig.
A díj dokumentációjának linkje:
https://civil.info.hu/kezdolap/hirek/index.html?o=329

VISSZATEKINTŐ
Közeledik az év vége. Visszatekintő rovatunkban összegezzük a mögöttünk álló hónapok civil
történéseit. Szeretnénk bemutatni a 2021. január és február hónapban Nógrád megyében újonnan
létrejött, bejegyzett civil szervezeteket:
Somoskőért Civil Egyesület (Salgótarján)
Az egyesület célja: Somoskő és környékének és térségének történelmi, kulturális és természeti,
földrajzi értékeinek minél szélesebbkörű megismertetése, hagyományainak felkutatása, őrzése, és
népszerűsítése. Értékeinek széleskörű megismertetése Magyarország más területein élő
nemzetiségekkel, a határon túli magyarsággal. Fenntartható környezet és tájhasználat erősítése. A
helyi közösségek építése, működésének elősegítése. Társadalmi felelősségvállalás erősítése,
egymásra figyelés, segítségnyújtás. Együttműködés az érintett önkormányzatokkal és hatóságokkal,
társadalmi és gazdasági szervezetekkel, kulturális intézményekkel, egyéb civil szervezetekkel.
GeriGari Romákért Egyesület (Karancslapujtő)
Az egyesület céljai: A roma emberek érdekvédelme, érdekképviselete, segítségnyújtás a hátrányos
helyzetű romáknak, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű roma személyeknek a társadalmi
esélyegyenlőség eléréséhez. A hátrányos helyzetű roma emberek segítése. Segítségnyújtás a
magyarországi romák társadalmi beilleszkedéséhez. Segítségnyújtás az oktatásban hátrányt
szenvedett roma fiataloknak. Magyarországi roma kultúra népszerűsítése,a roma hagyományőrzés
elősegítése. Roma tehetségek felkutatása, támogatása. Egészséges életmódra nevelés,
ifjúságvédelem, ifjúságsegítés, drogprevenció. Munkerőpiaci szolgáltatások kialakítása, közvetítése,
munkaerő közvetítés, rendezvényszervezés.
Berkenyei Polgárőr Egyesület (Berkenye)
Az egyesület célja: A helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés,
az állampolgárok személyi biztonságának védelme, az állami, az önkormányzati és állampolgári
vagyonvédelem elősegítése, a lakossági biztonságérzet növelése, a lakosság és a bűnüldöző szervek
közötti bizalom és együttműködés elősegítése, valamint a rendkívüli veszélyhelyzetek esetében a
védekezésben, a károk megelőzésében és elhárításában, a helyreállítás és az újjáépítés feladataiban
való részvétel.
Maine Coon Fajtamentő Egyesület (Mátraszőlős)
Az egyesület célja: A Magyar Köztársaság területén megtalálható Maine Coon fajtájú, elhagyott
macskák, mielőbbi biztonságba helyezése és részükre új, gondos tulajdonos keresése. A macskák
felelős tartására vonatkozó oktatás, és a gazdák támogatása ennek végrehajtásában. Tenyésztésből
kivont idősebb cicák rehabilitációja, majd családba helyezése Tenyésztésre nem alkalmas cicák
kivizsgálása, kezelése, gyógyulás utáni családba helyezése Nem megfelelő magatartást tanúsító
egyedek szocializálása, majd családba helyezése Terápiás cicák képzése, akik beteg gyermekek mellé,
segítő családtagként költözhetnek (pl a Csodalámpa alapítvánnyal együttműködve) Terápiás
cicasimogató szoba kialakítása, ahol a gazdikereső cicusok közé a látogatók bemehetnek játszani,
pihenni, feltöltődni, megismerve a Maine Coon cicák fantasztikus egyéniségét. A cicák
dorombolásának rezgésszáma bizonyítottan nagyon jó hatással van az emberi szervezetre, sok
esetben képes pl.: fájdalmat enyhíteni, legyen az testi vagy lelki típusú. Az Európai Unióban
alkalmazott helyes macskatartási rendszerek és módszerek támogatása a Magyar Köztársaság
területén.

Kézfogás Vizslásért Egyesület (Vizslás)
Az egyesület célja: Vizslás község értékeinek megbecsülése és gyarapítása, a község kulturális
életének és hagyományainak megőrzése, ápolása. A kultúra színvonalának emelése a községben
megfelelő színvonalú kulturális rendezvények szervezése által. Az ifjúság részére korunknak
megfelelő, alternatív szórakozási, találkozási lehetőségek biztosítása. Társadalmi és emberi
kapcsolatok erősítése, korra és világnézetre való tekintet nélkül, a község fejlődéséért közösségben
végzett munkák által. Helyi hagyományok felkutatása, ismertetése, a legkülönbözőbb társadalmi
rétegekkel rendezvények, egyedi találkozók, szakkörök útján, vetélkedők szervezése tevékenységi
területenként és korosztályonként. Történelmi és népi hagyományaink kevésbé ismert területeinek
minél szélesebb körökben való ismertetése.
Vizslási Polgárőr Egyesület (Vizslás)
Az egyesület célja: A közbiztonság javítása, a bűnüldözés elősegítése, a bűncselekmények
megelőzése, a vagyonvédelem, a közrend és közlekedésbiztonság, a balesetmegelőzés, a gyermek- és
ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő polgárok
összefogása, rendszeres működésük összehangolása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a
rendvédelmi szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
Frenklin park Teknősotthon Alapítvány (Héhalom)
Az alapítvány célja: Piros és sárgafülű ékszerteknősök mentése Magyarországon. Az állatokat
körülvevő környezet megfelelő kialakítása. Turisztikai pont kialakítása. Állatokkal, állattartással,
állatvédelemmel kapcsolatos felvilágosítási munka. Állatvédelmi kultúrát széles körben terjeszteni.
Állatok élethez való jogát hirdetni. Gazdátlan, megunt teknősök befogása. Pályázati lehetőségek
kihasználása bővítésre, korszerűsítésre (napelem).
"KITARTÁS" Sport Egyesület (Balassagyarmat)
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása a tagjainak. Célunk
különböző sportágak népszerűsítése. Fontos a sport társadalmi fontosságának képviselete. A
rendszeres testedzés igényeinek felkeltése és megtartása. Kiemelt cél a gyermek, ifjúság korosztály
minél szélesebb rétegének bevonása. Az amatőr sportolás népszerűsítése. Szeretnének
sportrendezvényeket, családi eseményeket lebonyolítani. A versenyszerű sportolás megszervezésével
a szakosztályok hazai bajnokságokban és nemzetközi versenyeken való részvétel biztosítása.
Csatik Kyokushin Dojo Bánk Egyesület (Bánk)
Az egyesület célja: A kyokushin karate, a kick-box és az ökölvívás sportágak területén végzett
utánpótlás-nevelés és rendszeres edzési lehetőség biztosítása, ideértve a súlyzós edzést is. A fizikai
képességek fejlesztése mellett az emberi értékek megőrzése és az ifjúság egészséges életmódra való
nevelése, a szabadidős sportok népszerűsítése.
Tündérmese Alapítvány (Rimóc)
Az alapítvány célja, hogy a kedvezőtlen szociális helyzetbe kerülő beteg gyermekek érdekképviseletét
ellássa, társadalomba történő beilleszkedését előmozdítsa, célja továbbá a rászoruló beteg
gyermekekről való gondoskodás. Segítő rendszer kialakítása, amely alkalmas arra, hogy ne csak
intézményben, hanem otthon is megfelelő ellátást kapjanak a már említett gyermekek. Házi
segítségnyújtási jelzőrendszer kialakítása.
Akarjuk Sportegyesület (Szécsény)
Az egyesület célja: Sport és szabadidős tevékenység rendszeres végzése. Működési köre: labdarúgás.

