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Jelentse be programját!
Civil események a magyar EU-elnökség alatt
http://www.eucivil2011.hu
****************************************

A. Meghívó

EMELKEDŐ CIVIL HORIZONT
Találkozó a CIVICUS főigazgatójával Budapesten

Napi tapasztalatunk, hogy hazai civil viszonyaink közepette is milyen 
nehezen értünk szót egymással. Még bonyolultabb a kép, ha mindezt 
európai kitekintésben kezdjük vizsgálni. De mit szóljunk ahhoz, ha 
valaki az egész világra kiterjedő érvényességgel, mondhatni: globális 
jelleggel próbál civil ügyekkel foglalkozni? Pedig erre az embert 
próbáló feladatra vállalkozik a közel két évtizedes múltra visszatekintő 
CIVICUS, a Civil Szervezetek Világszövetsége.

Csak közbevetőleg: bízunk abban, hogy olvasóink között nem kevesen 
vannak olyanok, akik részt vettek a CIVICUS 1997 szeptemberében 
Budapesten rendezett közgyűlésén és jól tudják, hogy nem a legendák 
világába tartozik a somogyiak standján tökös-mákos rétest jóízűen 
majszoló ghánai hölgy.

De nem kevesebb szellemi izgalmat tartogat Ingrid Srinath, a CIVICUS 
főigazgatójának budapesti látogatása, aki emberközpontú megközelítésben 
beszél majd egy civil világszervezet mindennapjairól. Azokról az 
erőfeszítésekről, melyek végső célja valamennyiünk számára élhető 
vidékké varázsolni golyóbisunkat.

Az Európa Ház által szervezett találkozón örömmel vennénk részvételét. A 
részvétel ingyenes, előzetes regisztráció szükséges. Tolmácsolásról 
gondoskodunk. Jelentkezési határidő: április 11. 17 óra.

A rendezvény a Villanófényben, az Európa Ház EU-elnökségi 
programsorozatának része. Támogató a Nemzeti Civil Alapprogram, társunk 
a CIVICUS Európa Alapítvány.

Időpont: 2011. április 12. (kedd) 10.30-12.30 óra
Helyszín: Pallas Páholy (Budapest, V. ker., Alkotmány u. 15., 



legközelebbi metrómegálló: Kossuth tér, M2)
Házigazda: Európa Ház
További információ: info@eucivil.hu
---

B. Jelentkezési lap
Megjegyzés:
1. A rendezvényre az interneten is lehet jelentkezni: 
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1977.
2. Amennyiben a hírlevél jelentkezési lapját szeretné kitölteni, kérjük, 
hogy:
- a hírlevél többi részét törölje;
- a jelentkezési lapot a megjelölt e-mail címre: info@eucivil.hu küldje 
vissza!

Részt kívánok venni az "EMELKEDŐ CIVIL HORIZONT - TALÁLKOZÓ A CIVICUS 
FŐIGAZGATÓJÁVAL BUDAPESTEN" rendezvényen 2011. április 12-én Budapesten.

Név:
Szervezet:
Szervezet címe:
Telefon:
E-mail:
Internet:

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot április 11-én 17 óráig az alábbi 
e-mail címre vagy fax számra küldje vissza: Európa Ház, e-mail: 
info@eucivil.hu, fax: (1) 356-8499!
---

C. A hírlevélről
A Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az 
Európai Unióról.

Szerkesztőség:
Civil Európa Hírlevél/Európa Ház
P: 1395 Budapest 62., Pf. 113.
T: (1) 356-8440, F: (1) 356-8499
E: info@eucivil.hu, I: http://www.eucivil.hu

A hírlevél megjelenését a Nemzeti Civil Alapprogram és az EU 
Munkacsoport támogatja. Ha szeretné, hogy az Ön híre is megjelenjen, 
kérjük írjon az info@eucivil.hu címre. A közlés jogát fenntartjuk. 
Híreink átvétele lehetséges a forrás megjelölésével. A forrás 
megjelölésének módja: www.eucivil.hu. A Civil Európa Hírlevél 10. 
évfolyam 7. számát 9324 előfizetőnek küldjük. Fel- és leiratkozás: 
info@eucivil.hu
---




