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A. Meghívó

SOKSZEMKÖZT AZ EURÓPAI TÁVLATOS GONDOLKODÁSRÓL

Az Európa Ház konzultációja 2011. december 19-én. Előadók: Tony Venables 
(ECAS, Brüsszel) és Sebestény Istvány (KSH).

A hektikusnak nyugodtan nevezhető európai uniós fejlemények fényében 
méltatlanul háttérbe szorulónak látszik az az egyébként egyre markánsabb 
formát öltő tendencia, miszerint a hazai civil társadalom mozgása is egy 
több szálon kötődik az európai uniós változásokhoz. Csak néhány 
kiragadott példa: az idei önkéntesév európai uniós kezdeményezés, 
dokumentum szól arról, hogy milyen jogaink vannak európai 
állampolgárként, a Dunával foglalkozó friss stratégia civil fórum 
létrehozását irányozza elő és a 2014-2020-as időszakra szóló EU-s 
tervezés minden korábbinál nagyobb hangsúlyt fektet a civil társadalmi 
részvételre.

De bátran előre tekint a napokban társadalmi véleményezésre bocsátott 
Nemzeti Önkéntes Stratégia tervezete is, hiszen abban 2020-ig - vagyis 
földszintes civil gondolkodásban a távoli jövő ködébe vesző időpontig - 
szól.

Ezekről és hasonló kérdésekről szervezünk szakmai beszélgetést és 
mondunk véleményt. Eszmecserénkben segítőnk lesz TONY VENABLES, a 
brüsszeli Európai Állampolgárok Egyesülete (ECAS) igazgatója és 
SEBESTÉNY ISTVÁN nonprofit kutató, a Központi Statisztikai Hivatal 
vezető főtanácsosa.

Háttéranyagról, tolmácsolásról és szendvicsekről a házigazda Európa Ház 
gondoskodik. A rendezvényt az Európai Bizottság támogatja.

A részvétel ingyenes, előzetes regisztráció szükséges. Jelentkezési 
határidő: 2011. december 17.



Időpont: 2011. december 19. (hétfő) 11.00-13.00 óra
Helyszín: Pallas Páholy (1054 Budapest, Alkotmány u. 15., legközelebbi 
metrómegálló: Kossuth tér, M2)
Szervező: Európa Ház
E-mail: info@eucivil.hu
Jelentkezési lap:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
hl=en_US&formkey=dGoyNjhRX2xLaGhwY293NUpqLWM0cmc6MA#gid=0
---

B. Jelentkezési lap
1. A rendezvényre az interneten is lehet jelentkezni:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
hl=en_US&formkey=dGoyNjhRX2xLaGhwY293NUpqLWM0cmc6MA#gid=0

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 a "Sokszemközt az európai távlatos gondolkodásról" 
rendezvényen 2011. december 19-én.

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

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot 2011. december 17-ig az alábbi e-mail 
címre: info@eucivil.hu küldje vissza!
---

C. Önkéntesség

EYV2011: LEZÁRULT, FOLYTATÓDIK

Nemzetközi és hazai konferencia is jelezte, hogy végéhez közeledik a 
2011-es önkéntesév. Az Európai Bizottság által szervezett nemzetközi 
konferenciára Varsóban került sor 2011. december 1-2. között, a hazai 
kormányzati rendezésű eseményre pedig Budapesten került sor az 
önkéntesek nemzetközi napján, 2011. december 5-én.

Mindkét konferencia kiemelt eleme volt egy-egy dokumentum. Varsóban az 
önkéntesévet civil oldalról koordináló EYV2011 civil szövetség 
ismertette az év során hat munkacsoportban kidolgozott javaslatait 
(http://eucivil.hu/article.php?pId=2097). Budapesten pedig 
nyilvánosságra hozták a Nemzeti Önkéntes Stratégia tervezett szövegét 
(http://eucivil.hu/article.php?pId=2096).



Az önkéntességgel kapcsolatos programok azonban nem zárultak le a két 
konferenciával. Az Európa Ház önkéntes programja keretében december 9-én 
működtette az Önkéntesség Villamosát Budapesten a 2-es villamos vonalán, 
december 13-án a tavalyi iszapkatasztrófa sújtotta Devecserben és 
Kolontáron szervez közösségi programot, december 19-én pedig nemzetközi 
részvétellel konzultációt, ahol többek között szó lesz a hazai önkéntes 
stratégia tervezetéről.

Kapcsolódó cikkek:
Indul az Önkéntesség Villamosa
http://eyv2011.hu/?p=708
Veszprémben járt az Önkéntesség Labirintusa
http://eyv2011.hu/?p=682
---

AZ EYV2011 CIVIL SZÖVETSÉG AJÁNLÁSAI AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL

Az önkéntesév varsói záró konferenciáján az évet civil oldalról 
koordináló civil szövetség nyilvánosságra hozta az év során hat 
munkacsoportban végzett munkájának eredményét. Az 54 oldalas dokumentum 
ajánlásokat fogalmaz meg a döntéshozók, az önkéntesek, illetve az őket 
fogadó szervezetek számára.

A dokumentum az interneten:
http://eyv2011.hu/?p=713
---

NEMZETI ÖNKÉNTES STRATÉGIA KÉSZÜL

Az önkéntesség nemzetközi napján (2011. december 5.) hozta 
nyilvánosságra a kormányzat az önkéntességről szóló 
stratégia-tervezetét, amely céljának jelöli többek között, hogy 2020-ig 
a lakosság több mint 30%-a végezzen önkéntes munkát. A végső formáját 
2012-ben elfogadni tervezett dokumentum 26 oldalas, nyilvánosságra 
hozatalával egy időben elindult a társadalmi vitája, amely 2011. január 
5-ig tart.
A véleményeket, javaslatokat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, 
Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságához kell eljuttatni: 
onkentes.strategia@nefmi.gov.hu

A dokumentum az interneten: http://eyv2011.hu/?p=701
---

FOLYÓ ÜGYEK 16
Megjelent az EYV2011 civil szövetség hírlevelének 16. száma (angol):
http://www.eyv2011.eu/newsletter
---

D. Hírek

CSOMAG MIKULÁSRA



2011. december 5-én az Országgyűlés 258 igen, 52 nem, 38 tartózkodás 
mellett elfogadta a civil törvénycsomagot. A szavazás adatai itt találhatók:
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_szav.szav_lap_egy?
p_szavdatum=2011.12.05.18:41:44&p_szavkepv=I&p_szavkpvcsop=I&p_ckl=39
---

KIOSZTOTTÁK AZ EGSZB 2011. ÉVI CIVIL DÍJÁT

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság minden évben olyan 
szervezeteket és programokat részesít elismerésben, amelyek előmozdítják 
a közös európai értékeket. 2011. évi Civil Díj átadására december 7-én 
került sor a szervezet plenáris ülésén.

Idén három szervezet kapott Civil Díjat. Az 1989 óta működő Erasmus Diák 
Hálózat "Social Erasmus" programjáért kapott első díjat. Programjukon 
keresztül egy másik ország oktatási rendszerének megismerése mellett a 
résztvevő diák számára azt teszi lehetővé, hogy önkéntesként is segítsék 
a meglátogatott ország egy helyi közösségét.

A European Alternatives nemzetközi szervezet tizenöt országban 
megrendezett kéthetes Transzeurópa Fesztiváljáért érdemelt második 
díjat. Az európai integráció, szolidaritás és tolerancia jegyében 
megrendezett fesztiválra 12 országban került sor 2011 májusában.

Az Európai Iskolai Diákönkormányzatok Szervezőirodája (Organising Bureau 
of European School Student Unions) egy tizenöt országot érintő 
busztúráért érdemelte ki a Civil Díj harmadik helyét. "Light on the 
Right" nevű projektjük a diákjogokra hívta fel a figyelmet annak 
érdekében, hogy minél az elsősorban középiskolás korosztály minél 
aktívabban vegyen részt saját környezete és bővebb értelemben a közös 
Európa alakításában.

További információ:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.organised-civil-society-prize-2011

Videó az átadási ceremóniáról:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.videos.21045
---

VÁLASSZUNK MÁR 16 ÉVESEN?
A fiatalok véleménye mérvadó lehet - Szólj bele!

A választójogi korhatár kiszélesítéséről várja fiatalok visszajelzéseit 
online konzultáció keretében az Ifjúsági Konzultációs Kör.

Az online konzultáció a választójog mellett kiterjed a fiatalok 
érdekérvényesítésére, de az online blogolási szokásokra is rákérdeznek. 
A kezdeményezés kapcsolódik a dán EU-elnökség (2012 január-június) egyik 
kiemelt témájához: a fiatalok társadalmi részvételének erősítéséhez.

Folyamatos hírek és eredmények a Szólj bele! facebook oldalán:



http://www.facebook.com/pages/Szólj-bele/191417394277019

http://elnoksegtudositoi.eu/rovatok/oktatas-ifjusag-kultura-es-sport/valasszunk-mar-16-evesen-a-
fiatalok-velemenye-mervado-lehet-szolj-bele/
---

HULLÁMOK, SPIRÁLOK, KAPCSOLATOK VAGY VASTAG BETŰK
Szavazzon az ír EU-elnökség logójára

Nem teremtett hagyományt a spanyol-belga-magyar trió azzal, hogy közös 
logót használtak EU-elnökségük alatt. Az utánu(n)k közvetkező elnöklő 
államok önálló grafikai megjelenést alkalmaznak. Most az ír EU-elnökség 
grafikai tervét hirdették meg szavazásra az interneten.

A mostani trió: Lengyelország, Dánia és Ciprus után 2013 első félévében 
Írország fogja betölteni az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztét. Az 
ír EU-elnökséget megjeleníteni hivatott grafikai tervek közül internetes 
szavazás keretében választják ki a legnépszerűbbet. A felhívás 
természetesen elsősorban íreknek szól, de a szavazólap minden további 
nélkül elfogadta a Magyarországról jövő kattintást. Mi a kelta 
motívumokkal operáló "Spirals" logót választottuk. Az online szavazás 
2011. december 31-ig tart.

Válasszon Ön is:
http://www.merrionstreet.ie/index.php/2011/11/eu-logo-poll

Kapcsolódó cikk:
ISMERTETTÉK A SPANYOL-BELGA-MAGYAR UNIÓS ELNÖKSÉG HIVATALOS LOGÓJÁT
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1654
---

E. Könyv

MEGJELENT A CIVIL SZEMLE 2011/ 4. SZÁMA
Tematikus szám az önkéntességről
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=2092
---

CIVIL KÖZLÖNY
Civil szervezetek (egyesületek és alapítványok) jogi értesítője
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=2091
---

F. Pályázat

TÁMOP ÖNKÉNTES PÁLYÁZAT
Az önkéntesség elterjesztését célzó pályázatokat jelentetett meg a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011. december 5-én. A pályázat célja az 
önkéntesség hasznosságának bemutatása és önkéntesek bevonása a 
társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közcélú 
feladatok ellátásába konkrét önkéntes programok megvalósításán keresztül.
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=2090



---

G. 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 az Európai Bizottság 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 21. számát 9532 
előfizetőnek küldjük. Fel- és leiratkozás: info@eucivil.hu
---


