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KÉPZÉS
Szabályosan 2022-ben is - Kérdezze a szakértőt!
A Nógrád Megyei Civil Központ online pénzügyi, könyvviteli, adózási workshopot szervez 2022.
március 1-én (kedden) 15.00 órai kezdettel.
Ezek során az alábbi témakörökkel foglalkozunk:
- civil szervezetek beszámolási kötelezettségei,
- számviteli politika,
- adománygyűjtés és fogadás szabályai,
- civil szervezetek bevételei, költségei – könyvelésben
elkülönítés szabályai.
A workshop előadója: Vartik Melinda, a balassagyarmati
Lamenda Alapítvány elnöke.
Jelentkezés és előzetes kérdésfeltevési lehetőség: https://forms.gle/9aT4Lu6KV3D1UhCW9
PROGRAM
"Konferencia Európa jövőjéről" – Hallasd a hangod!
Fiatalok mentális egészségének a változása és egészséges életmódra nevelése az EU-ban
Időpont: 2022. március 3. (csütörtök) 14:30 – 16.30 óra
Forma: online, a konferencia linkje:
Előadó: Győri Ildikó Link: https://meet.google.com/nua-tzpw-pxk
Az Erópai Unió a 2022-es évet az ifjúság európai évének
nyilvánította. A világjárvány nehéz időszakot jelent, különösen a
fiatalabb nemzedékek számára. Miközben a társadalom
általánosságban véve egyre inkább helyreáll a világjárvány
hatásait követően, a fiatalok bevonása és az őket foglalkoztató
kérdések megismerése alapvető fontosságú ahhoz, hogy
magunk mögött hagyhassuk a válságot. A Semmelweis Egyetem
Kanizsai Dorottya Többcélú Szakképző Intézményének szakmai
tanárával, aki gyermek és ifjúságvédelmi munkaközösségvezetői, és mentálhigiénés tanácsadói feladatokat is ellát.

Foglalkoztatás az EU-ban, interaktív fórum a foglalkoztatásról és lehetséges fejlesztési irányairól
Időpont: 2022. március 17. (csütörtök) 13.00 – 16.00 óra
Forma: személyes
Helyszín: Nógrád Megyei Civil Központ (Salgótarján, Klapka út 4.)
Előadó: Tamási Ildikó
Az európai foglalkoztatási stratégia története
1997-re nyúlik vissza, amikor is az EU tagállamai
megállapodtak
arról,
hogy
közös
foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseket és célértéket
dolgoznak ki. A stratégia legfőbb célja a
munkahelyek számának és a foglalkoztatás
színvonalának növelése az Unióban. Az európai
foglalkoztatási stratégia ma már az Európa 2020
növekedési stratégia része, és megvalósítása az
európai szemeszteren keresztül történik. Az
európai szemeszter évente ismétlődő ciklusa
elősegíti, hogy szoros szakpolitikai koordinációra
kerüljön sor az uniós tagállamok és az uniós
intézmények között. A konferencián fórumot kap
minden olyan téma, amely nemcsak a megyei és
hazai, hanem uniós szinten is kapcsolódik a
foglalkoztatáshoz. Kiváló moderátor lesz segítségünkre, aki a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetője és aktív résztvevője volt a helyi és megyei szintű
foglalkoztatási paktumoknak és munkájánál fogva valamennyi hazai és EU-s foglalkoztatás ösztönzési
forrás ismerője.
VI. CIVIL VÉRADÁS
VI. Civil Véradás Nógrád megyében
A Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága a Civil
Közösségi Szolgáltató Központok, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) közreműködésével
immár hatodik alkalommal rendezte meg a Civil Véradó Hetet, mely idén országszerte 43 helyszínen
és 54 véradási időponttal nyújtott lehetőséget a véradásra.
A jelen pandémiás helyzetben is kiemelten fontos a beteg embertársaink ilyen módon történő
megsegítése, a vérellátás folyamatosságának biztosítása, hiszen vérkészítmények nélkül számos
beteg felépülése vagy élete veszélybe kerülhet.
Nógrád megyében idén első alkalommal a Nógrád Megyei Civil Központ két helyszínen rendezte meg
a civil véradás: Balassagyarmaton és Salgótarjánban. Február 22-én és 24-én összesen 55 fő nyújtotta
a karját. Köszönjük!

START
Szeretnénk bemutatni a 2022. január hónapban Nógrád megyében újonnan bejegyzett civil
szervezeteket:

Bántalmazó kapcsolatban Élő Nők és Férfiak Kilépéséért Alapítvány (Felsőtold)
A Bántalmazó kapcsolatban Élő Nők és Férfiak Kilépéséért Alapítvány azért jött létre, hogy segítséget
nyújtson azoknak a személyeknek, akik eldöntötték, hogy kilépnek a bántalmazó párkapcsolatukból.
Azt szeretnénk elérni, hogy ezek a nők és férfiak biztonságban, szeretetben, nyugodt körülmények
között élhessenek, nevelhessék gyermekeiket és esélyük legyen új, szerető család alapítására. Az a
célunk, hogy ezek a testileg és/ vagy lelkileg bántalmazott nők és férfiak teljes életet élhessenek.
Szeretnénk, ha a bántalmazó párkapcsolatban elszenvedett testi és lelki sebek minél hamarabb
begyógyulnának, és a gyermekeik egészséges, nyugodt, erős szülőt tudhassanak magukénak. Hiszünk
abban, hogy a bántalmazótól való elszakadás egy szebb jövő záloga, amiben a gyerekek nem viszik
tovább a bántalmazó magatartást.

Fortuna Állatvédelmi Alapítvány (Mátraszőlős)
Az alapítvány célja az állatok szeretetén alapuló állattartásnak a gyakorlattá válását előmozdítani
minden rendelkezésre álló eszközzel. Gazdátlan, megunt, utcákon kóborló kutyák, macskák számának
csökkentése (lehetőség szerint megszüntetése) és gazdához való juttatása

Karancs Völgye Bajvívó Egyesület (Etes)
Az egyesület célja a közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása az alábbiak szerint. Az
egyetemes emberi kultúra részét képező magyar katonai hagyományok és a magyar népi kultúra
értékeinek felelevenítése és megjelenítése. Külön hangsúlyt kap a hagyományos magyar portyázó
harcmodor rekonstruálása, az ehhez tartozó életmód és életvitel (étkezés, öltözködés, zene, tánc,
irodalom, mese és mondavilág, kézművesség, stb.) megismerése, valamint a széles tömegekkel való
ismertetése.

Nógrádsipeki Származásúak Egyesülete (Nógrádsipek)
Az egyesület célja: összefogni és összetartani a Nógrádsipekről elszármazott természetes
személyeket, illetve az elszármazottak hozzátartozóit és azokat a természetes személyeket, akik
bármilyen kötődéssel rendelkeznek Nógrádsipekhez. Az identitástudat erősítése, a szülőfalu
szeretetének kifejezése. Figyelemmel kísérni az egyesületi tagok hobbiját, tevékenységét, életútját.
Erősíteni az egybetartozás érzését, a szülőfalu szeretetét. Erkölcsi elismerésben részesíteni az
egyesületi tagok kiemelkedő tevékenységeit, sikereit. A kapcsolattartás, együttműködés és
Nógrádsipek népszerűsítése és ezek érdekében különböző médiumokban hangot adni az egyesület
munkájáról tevékenységéről, Nógrádsipek szépségeiről, látnivalókról. Együttműködni a hasonló
területen működő egyesületekkel, civil szervezetekkel. Pozitív példát és utat mutatni a tagok részére.
Évente egy színvonalas összejövetelt, rendezvényt szervezni, amely a személyes találkozások,
bemutatkozások lehetőségén túl az ide látogató turisták, pihenni vágyó embereknek is lehetőséget
ad arra, hogy a faluban lévő nevezettséget, látnivalókat megismerjék.

