NÓGRÁDI CIVIL HÍRLEVÉL
2021/8.
(2021. augusztus 2.)

PÁLYÁZAT
Fotópályázat - “Együtt. Újra.” A civil közösségi élet újraindulásának bemutatása fiatal szemmel
A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) fotópályázatot hirdet, amelynek célja a civil szervezetek
programjainak és a közösségi élet újraindulásának bemutatása.
A 2020 márciusa óta mindannyiunk életét befolyásoló koronavírus járvány a civil szektor működését,
illetve a szervezetek által megvalósított programok és rendezvények lebonyolítását is nagymértékben
megnehezítette. Az utóbbi hetekben azonban az online térből végre mindenki visszaköltözhetett az
offline világba, újra személyes keretek között megtartva az elmaradt vagy a nyári időszakra tervezett
eseményeket. A formális és az informális közösségek újraindulása ismét megmutatta, hogy mekkora
összetartó és értékteremtő ereje van a hazai civil szektornak.
A fotópályázat célja, hogy ezeket az értékeket, az újraindult programok változatosságát, azok
legszebb pillanatait a résztvevők szemével és kameráin keresztül mutassa meg a nagyközönségnek.
Célunk továbbá, hogy a fényképek segítségével láttassuk, milyen sokszínű és izgalmas
tevékenységeket folytatnak ma hazánkban a civil szervezetek és közösségek.
A részvételhez csak néhány feltételnek kell megfelelnie minden versenyezni kívánó pályázónak: 18 és
35 év közötti - valamely civil szervezethez kötődő (pl. civil szervezetnél önkéntes, tag, segítő stb.) magánszemélyként nyújthat be egy fényképet, a pályázati feltételek elfogadását követően. A
beérkező képeket egy 5 fős zsűri értékeli majd, két lépésben: a legjobb húsz pályamű kiválasztása
után - melyekről közönségszavazást indítanak a NIT Facebook oldalán - az első három helyezettet
díjazza: az első 300.000 Ft, a második 250.000 Ft, a harmadik 200.000 Ft, míg a közönségszavazás
nyertese 100.000 Ft értékű pénzjutalmat kap. A legjobb húsz pályaműből várhatóan országos
vándorkiállítás indul az ősz folyamán.
A Miniszterelnökség együttműködésével és támogatásával indított fotópályázatra 2021. július 26-tól
szeptember 19. éjfélig lehet jelentkezni egy fotó benyújtásával, mely a pályázó szerint a leginkább
tükrözi a hazai civil közösségi élet újraindulását. A pályázat további részletei és a kép benyújtására
létrehozott felület az egyuttujra.hu oldalon érhető el.

Megjelentek a Városi Civil Alap keretében meghirdetett kiírások eredményei
Megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Városi Civil Alap keretében „civil
közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásainak
eredményei, amelyek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján is elérhetőek:
https://civil.info.hu/dl/object/284/VCA_dontes_2021_07_22.pdf

HÍREK
Ünnepélyes keretek között átadták a Nógrád Megyei Civil Központot
Habár a Civil Központ már 2021. február elsején költözött egy új, nagyobb helyszínre, a Klapka György
útra, azonban a járványügyi helyzet miatt csak 2021. június 22-én került sor az ünnepélyes átadóra.
A megnyitón köszöntőt mondott Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi
Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság helyettes államtitkára, továbbá Fekete Zsolt
Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere és Becsó Zsolt országgyűlési képviselő is.
Az eseményen elsőként adták át az év Nógrád Megyei Civil Szervezte Díjat, melyet idén az ÉszakMátra Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület vett át.

Az év Nógrád megyei civil szervezete díj 2020 gazdára talált
Az év Nógrád megyei civil szervezete” díjat első alkalommal hirdette meg a Nógrád Megyei Civil
Közösségi Szolgáltató Központ. A kezdeményezéshez csatlakozott Nógrád Megye Önkormányzata is.
A díjat idén az a Nógrád megyei civil szervezet kapta meg, amelynek tagjai az 2020 év során
kiemelkedő tevékenységükkel, szerepvállalásukkal hatékonyan hozzájárultak járványhelyzet miatt
kialakult problémák kezeléséhez.

Az Észak-Mátra Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Az egyesület a veszélyhelyzet kihirdetése óta különböző módokon igyekszik segíteni a koronavírusjárvány elleni védekezésben. Önkénteseik a civil munkájuk és a tűzoltással és műszaki mentéssel
kapcsolatos riasztások mellett több mint 80 /covid/esetben kerültek "bevetésre" a mai napig.
Szaktevékenységük során 2000 km-t tettek meg és 300 órát teljesítettek. Felkérésre több
államigazgatási, szociális és rendvédelmi szervnek is segítséget nyújtottak a fertőtlenítési feladatok
során. Továbbra is eleget tesznek a felkéréseknek, illetve célként tűzték ki, hogy eszközparkjukat a
lehető legmagasabb szintre fejlesztik. A bővítés érdekében különböző eszközöket vásároltak, hogy
minél szélesebb palettán tudjanak segíteni járásunk, megyénk lakosságát, illetve együttműködő
partnereiket. /ózongenerátorok, fertőtlenítő gépek, kül és beltéri fertőtlenítések/
2 fővel és egy gépjárművel, 0-24 órás azonnal vonultatható egységet hoztak létre, hogy az esetleges
fertőtlenítés minél hamarabb meg tudják kezdeni.

Civil fórumok Nógrád megyében
2021. július 27-én, három helyszínen is civil fórumot rendezett a Nógrád Megyei Civil Központ és
Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya. Délelőtt Salgótarjánban,
délután Balassagyarmaton és Nagyorosziban találkoztak a Miniszterelnökség munkatársai és a helyi
civil szervezetek. A fórumok fő előadója Dr. Kecskés Péter, a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és
Társadalmi Konzultáció Főosztályának főosztályvezetője volt.
A friss információk átadása mellett a civil szervezetek javaslatait, tapasztalatait érdeklődve várták a
Miniszterelnökség munkatársai. A találkozók az aktív együttműködés, a partnerség jegyében
zajlottak.

