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2021/19.

2021. december 5.

A tartalomból:
Informatikai képzés
Civil Advent
Nógrádi Civil Értéktár
Visszatekintő – 2021. civil újoncai 3. rész

KÉPZÉS
Informatikai képzés kezdőknek és haladóknak
Az előzetes igényfelmérés eredményeként, ebben az évben még két ONLINE informatikai képzést
szervezünk.
2021. december 8. szerda 13.00 óra
A képzés címe: „Digitális kompetencia fejlesztés – az ALAPOK”
A képzés tematikája:
A számítógépről (minimális technikai elvárások) és perifériáiról
A számítógép fontosabb beállításairól
A számítógépen használt alapvető szoftverekről
Hogyan alakítsunk ki munkakörnyezetet, ha nincs jogtiszta szoftverünk
Az alapvető Internet beállításokról (szolgáltatói beállítások, rooter beállítások, wifi beállítások)
A minimálisan szükséges biztonsági intézkedések (tűzfal, vírusirtók, jelszavak védelme, stb.)
A böngészőkről és szolgáltatásaikról
A levelező programokról és szolgáltatásaikról
Internetes kommunikációról
A kommunikációs szoftverekről (messenger, viber, google meet, skype, stb.)

2021. december 15. szerda 13.00 óra
A képzés címe: „Digitális kompetencia fejlesztés „Használd ki a médiát!”
A képzés témái: Facebook, Messenger, (WhatsApp,
SnapChat, Viber, GoogleTalk), Microsoft Team,
Google Meet, Zoom, A tablet és alkalmazásai, A
mobiltelefon és alkalmazásai
A jelentkezéseket az alábbi linken várjuk:
https://forms.gle/xF55TDNui86htAHf7

CIVIL ADVENT
Adventi üdvözlet
A Nógrád Megyei Civil Központ által készített
Adventi üdvözleteket, melyben civil szervezetek
képviselői karácsonyi üzenetekkel jelennek
meg,
a
www.nogradicivilek.hu
honlap
galériájában is megtekinthetik.
A Nógrád Megyei Civil Központ közösségi
terében egy Karácsony Pontot hoztunk létre az
adventi időszak tiszteletére. Ezen a helyszínen
olyan rövid média megjelenések készülnek,
amelyekkel az adventi időszakot megtölthetjük
szeretettel.
Minden nap 18 órakor, egy-egy “Adventi üdvözlettel” jelentkezünk Facebook oldalunkon.
Fogadják szeretettel!

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
online is beküldheti a szükséges adatokat:
https://forms.gle/wTnhpZyqQLAUYCGV8
Az adatlap 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.

VISSZATEKINTŐ
Közeledik az év vége. Visszatekintő rovatunkban összegezzük a mögöttünk álló hónapok civil
történéseit. Szeretnénk bemutatni a 2021. május és június hónapban Nógrád megyében újonnan
létrejött, bejegyzett civil szervezeteket:

Palóc Szamóca Egyesület (Becske)
A szervezet célja az önművelődés elősegítése. Olyan rendezvények, programok, kulturális események
szervezése, ahol az önművelődés megvalósítása céljából találkozás más identitású emberekkel annak
érdekében, hogy minél nagyobb műveltségi szintre tegyenek szert azok akik ezeken a
rendezvényeken részt vesznek.

Salgótarjáni Völgyváros Sportegyesület (Salgótarján)
A szervezet célja a magyarországi labdarúgás, a teremfoci és a futsal, mint örömszerzési forma
biztosítása a játékosok, a nézők és a szurkolók számára. A rendszeres sportolás, versenyzés
biztosítása, tagjainak sportemberhez méltó nevelése, a közösségi élet fejlesztése, a versenyeztetés
feltételeinek megteremtése. Hozzájárulás az egyesületi tagok, valamint családtagjaik egészséges
életmódjának biztosításához. A tagjai szakmai színvonalának folyamatos növelése, közös érdekeinek
képviselete és védelme, tevékenységének szükség szerinti összehangolása. A tervszerű működéséhez
szükséges feltételek megteremtése és biztosítása.

Hermin Kertje Alapítvány (Vanyarc)
A szervezet célja elősegíteni és támogatni a Waldorf pedagógia további terjedését Magyarországon,
ezen belül a Waldorf pedagógia elvén és módszerein működő oktatási intézmények létrejöttét és
működését, és amennyiben lehetőségei lehetővé teszik óvoda, alapfokú valamint középfokú iskola
működtetése. Segíti és támogatja a Waldorf pedagógia elvét elfogadó helyi közösségek létrejöttét és
fejlődését, valamint a személyiség, a testi, lelki és szellemi képességek és készségek szabad
fejlesztésén alapuló pedagógiai műhely alakulását.

Nagyoroszi Sport Klub (Nagyoroszi)
A szervezet célja a sport, mint közhasznú tevékenység népszerűsítése és fejlesztése, a
munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység
kivételével. Széles körű és színvonalas sportolási lehetőség biztosítása a községben lakók és a sport
iránt érdeklődő tehetséges fiatalok részére. A községben lakó és családtagjaik sportolási
lehetőségének biztosítása. Hozzájárulás az egyesületi tagok, valamint családtagjaik egészséges
életmódjának biztosításához. A közéleti tevékenység legszélesebb mértékű kibontakoztatása a község
lakossága felé, mind szélesebb körben bevonásuk a sportegyesület munkájába.

Palóc Hagyományokért Egyesület (Szügy)
A szervezet célja olyan szellemi műhely létrehozása és ápolása, amelynek célja a művészet és kultúra
népszerűsítése, amely a palóc hagyományok, kultúra és művészet terjesztését és gondozását
szolgálja. Alaptevékenységei körében előadásokat tart, gyűjtéseket folytat palóc világban, ezekből
állandó és időszaki kiállításokat rendez. Más kultúrák találkozásával elősegíti a különböző
hagyományok és művészetek ápolását.
Jelen a Jövőért Egyesület (Hollókő)
A szervezet célja a működési területén élők számára közösségépítő jellegű kötetlen kulturális,
közművelődési és szórakoztató programok rendezése, a fiatalok közösségi jelenlétét, személyes
fejlődését, közösségi felelősségvállalását elősegítő rendezvények, képzések szervezése,
kapcsolatfelvétel más hazai és külföldi szervezetekkel, és vele együttműködésben közös tevékenység
megvalósítása. Az egyesület törekvése a hosszú távú szemlélet váltás elősegítése Magyarországon,
melynek célja, hogy egy erős, közösségi alapon működő társadalom jöjjön létre, melynek fő
alkotóeleme az együttműködés.
Árnyasvár Egyesület (Legénd)
A szervezet célja az iskolás korú gyerekek (általános iskolától a gimnázium végéig) szellemi, érzelmi és
fizika fejlődésének elősegítése, a közösségi értékrend megerősítése és a képzelet kibontakoztatása,
szokások és tradíciók továbbadása illetve azok megalkotása, önállóságra és a tágabb társadalmi
szerepvállalásra való felkészítés elsősorban táboroztatással évtizedekre visszanyúló pedagógiai
módszertan útmutatásai mentén, mely ötvözi a történetek elmesélését és megélését a társadalmi
szimuláció és játék eszközeivel, a gyermekek számára életszerű egyéni és közösségi dilemmák
megoldására késztetve őket.
Ibolya Kulturális és Szabadidő Egyesület (Diósjenő)
A szervezet célja: közösségfejlesztés, hagyományőrzés, környezetvédelem, kommunikáció, társadalmi
kohézió. Az egyesület tevékenysége: közösségfejlesztés, -építés; rendezvényszervezés; kulturális,
hagyományőrző tevékenységek támogatása; sport és szabadidős, táj- és környezetvédelmi,
prevenciós programok szervezése, támogatása; kommunikáció, táboroztatás, táborok szervezése,
civil programok megvalósítása
Jelen Mindenütt Alapítvány (Legénd)
A szervezet célja: A független magyar sajtó, sokszínűségének megőrzése és támogatása – ezen belül
kiemelten a Jelen című hetilap anyagi és szakmai támogatása – a független magyar sajtótermékek
létrehozatalában közreműködő személyek támogatása nem várt, rendkívüli helyzetek esetén.
Pataki Futball Club és Szabadidős Egyesület (Patak)
A szervezet célja: Sport- és szabadidős rendezvények szervezése Patak községben minden korosztály
számára, e rendezvények reklámozása, lebonyolítása, valamint az ezekhez szükséges minőségi
infrastrukturális feltételek biztosítása és tárgyi eszközök beszerzése. A szabadidő hasznos
eltöltéséhez tartalmas programok biztosítása a fiatal korosztály számára olyan sport- és szabadidős
tevékenységek szervezésével, a sport összetartó és közösségépítő erejének felhasználásával, a
szurkolók és a nézőközönség számára tartalmas sportélmények biztosítása. A Patak községben
működő sportolók számára tanulmányi utak szervezése, lebonyolítása, versenyekre, valamint egyéb
sportrendezvényekre történő eljutásának biztosítása, valamint az ezekhez szükséges tárgyi eszközök
beszerzése. A sportkultúra és a testmozgás iránti érdeklődés felkeltése és ezek megkedveltetése a
pataki gyereke és a fiatal korosztály tagjai körében, utánpótlás-nevelés elősegítése és megvalósítása.

