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A. EURÓPÁRÓL MÉG MINDIG 
Mi magunk méltatlanul is keveset beszéltünk arról, hogy kilenc másik tagállammal együtt 
2004. május 1-jén, bármilyen hihetetlen, de már 16 éve csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Ez 
azt jelenti, mondjuk, hogy az idén érettségizők szinte egész életüket EU-s állampolgárként 
élték le. Nekik az a „normális", hogy ha úgy döntenek, hogy az Aarhus-i Egyetemen 
folytathatják tanulmányaikat, vagy akár egy bécsi kávéházban kezdenek el dolgozni. 
Csatlakozásunk alkalmából megpróbáltuk összegyűjteni pár dolgot, hogy mit is jelent nekünk 
az EU-s tagság. 

A tájékoztató itt olvasható: 
https://europeanhouse.hu/wp-content/uploads/2020/05/Mit-jelent-az-EU-tagság_-5.pdf 

A május 9-én megalakult Európa Platform Magyarország is azzal a céllal jött létre, hogy 
összehozza az Európa ügye iránt elkötelezett civil szervezeti képviselőket és állampolgárokat. 
Köszönjük, hogy sokon már a csatlakozás mellett döntöttek és továbbra is várjuk azokat, 
akiknek fontos, hogy részt vegyenek az európai együttműködésben. A következő időszakban 
szervezett programjaink is ezt a célt szolgálják. 

Csatlakozni itt lehet: 
https://forms.gle/MkGmqgPf7231d6baA 

  

B. MONDJA EL VÉLEMÉNYÉT! - SCHENGEN 
Ha az átlag állampolgárt megkérdezzük, mondjon egy olyan eredményt, amit az EU-nak 
köszönhetünk, valószínűleg nagyon előkelő helyen lenne a határok nélküli utazás, vagyis a 
schengeni övezet létrehozása. Ez látványos és mindenki számára „kézzel fogható" 
könnyebbség. A 2004-ben csatlakozott tíz tagállam történelmi múltjuk miatt pedig különösen 
nagyra értékelik ezt a vívmányt. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/mondja-el-velemenyet-schengen/ 

 
 
C. VAN MÉG MIN DOLGOZNI 
A Nemek közötti esélyegyenlőség mutatója (Gender Equality Index) az EU egyik 



ügynöksége, a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete által kifejlesztett eszköz, melynek 
célja, hogy segítse a döntéshozókat az esélyegyenlőséggel kapcsolatos hatékonyabb döntések 
kidolgozásában. Az évenként megjelentetett Index 1-től (nincs esélyegyenlőség) 100-ig (teljes 
esélyegyenlőség) pontozza, hogy egy adott területen mennyire sikerült az esélyegyenlőséget 
elérni. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/van-meg-min-dolgozni/ 

  

D. MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ ÉS ÚJ POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSEK 
A koronavírus okozta helyzetre való tekintettel az Európai Bizottság május 20-án elfogadott 
egy javaslatot, mely hat hónappal meghosszabbítaná azoknak a polgári kezdeményezéseknek 
az aláírásgyűjtési időszakát, melyek éppen most járnának le. Bár a kezdeményezéseket online 
is alá lehet írni, a kijárási korlátozások mindenképpen nehezítették a kezdeményezők 
helyzetét. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/meghosszabbitott-hatarido/ 

 
 
E. PÁLYÁZAT EGYÜTTMŰKÖDŐ CIVILEKNEK 
A Stronger Ties for Civil Society (Erősebb kötelékek a civil társadalomért) címmel pályázat 
indul. A forrásra magyar, cseh és szlovák civil platformok, hálózatok, munkacsoportok, 
ernyőszervezetek és más együttműködések jelentkezhetnek , amelyek új partnereket, 
támogatókat és szereplőket szeretnének bevonni hálózatukba. A pályázat az OSF Prague, OSF 
Slovakia, Glopolis és a NIOK Alapítvány Stronger Roots for Civil Society (Erősebb gyökerek 
a civil társadalomért), holland családi magánalapítvány támogatásával létrejött konzorciumi 
projektje keretében kerül kiírásra. 

A pályázat célja a különböző szektorok és különféle szervezetek közötti együttműködések és 
a civil hálózatok, kapcsolatok erősítése. Olyan projekteket támogat, amelyek célja, hogy a 
hálózatok eltérő látásmódokat és megközelítéseket vonjanak be stratégiai folyamataikba, és 
ezzel hozzájáruljanak a széleskörű együttműködés, a kölcsönös megértés, tisztelet és bizalom, 
és a közös identitás erősítéséhez a társadalomban. 

A pályázatban országonként 50.000 € összértékű forrás kerül kiosztásra. A pályázók 
hálózatonként egy, 10-40.000 € összegű pályázatot nyújthatnak be. Az anyagi forrás mellett a 
nyertes pályázók tanácsadói segítséget is kapnak a projekt megvalósításához. A 
megvalósítandó projektek kezdő dátuma 2020 augusztus, időtartama 12-18 hónap. Pályázni 
angol nyelvű concept note beadásával lehet, majd a következő fordulóba jutott pályázóktól 
kért részletes projektterv alapján születik meg a végleges döntés. 

További információ: 
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Stronger-Ties-for-Civil-Society-Erosebb-kotelekek-a-
civil-tarsadalomert-palyazat 

  



F. ÁLLÁSOK BRÜSSZELBEN 
ZWE – Academy Coordinator – Zero Waste Europe 
https://zerowasteeurope.eu/wp-
content/uploads/2020/04/2020_zwe_job_offer_academy_coordinator.pdf 

Executive Director – EUFAMI 
http://eufami.org/2020/05/19/vacancy-executive-director/ 

Senior Research Project Officer – ECPC 
https://ecpc.org/news-events/ecpc-senior-research-projects-officer/ 

Suistainable Finance Officer – BEUC 
http://www.beuc.eu/publications/job_ad_-_sustainable_finance_officer_may.pdf 

  

  

G. A HÍRLEVÉLRŐL 
A Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról. 
Szerkesztőség: Civil Európa Hírlevél/Európa Ház 
P: 1389 Budapest 62., Pf. 113. 
T: (1) 356-8440, E: info@europeanhouse.hu, I:www.europeanhouse.hu 

Ha szeretné, hogy az Ön híre is megjelenjen, kérjük, írjon az info@europeanhouse.hu címre. 
A közlés jogát fenntartjuk. Híreink átvétele lehetséges a forrás megjelölésével. A forrás 
megjelölésének módja: www.europeanhouse.hu 

Az Európa Ház az Európai Bizottság támogatásának köszönhetően külföldről támogatott 
szervezet. 

 


