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Baranyai

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háza FEBRUÁRI PROGRAMJAI
KIÁLLÍTÁS
GEBAUER GALÉRA
• 2012. február 1-jén, szerdán 16.30-kor nyílik az
50 éves Pécsi Gyermekotthon 25 éves Csontváry
Képzőművészeti Stúdiójának jubileumi kiállítása.
Művészeti vezető: Platthy István, művészetterapeuta
Megnyitja: dr. Aknai Tamás művészettörténész, a Pécsi
Tudományegyetem tanára
A kiállítás megtekinthető: 2012. február 22-ig
• 2012. február 21-ig látható Balogh Ádám fotókiállítása
„A teremtés rózsakertjének éneke” címmel.
• 2012. február 21-én, kedden nyílik Havasi Gábor
„Pillanat konzerv” című kiállítása.
A kiállítás megteki����������������������������
nthető: 2012. március 20-ig.
A kiállítások megtekinthetők hétköznaponként 9-19-ig

PROGRAM
Február-7-én, kedden 18 órakor
A HDR technika
MECSEKI FOTÓKLUB

Február 7-én, kedden 17 órakor

Molnár László: Az Őrség kapuja
Könyvbemutató
Vas megye délnyugati sarkában, három országhatár találkozásánál érünk a változatos felszínű őrségi tájra…
Hasznosan forgathatják a kötetet az iskolai csoportokat kísérő pedagógusok, a kirándulni vágyók, gyakorló és kezdő
idegenvezetők, továbbá mindazok, akik szeretnének többet megtudni erről a megkapó hangulatú magyar vidékről.
A könyv a helyszínen megvásárolható 1200 forintért.

Február 8-án, szerdán 17 órakor

SANSZ Filmklub: Vak szerelmek
Színes, magyarul beszélő, szlovák dokumentumfilm,
74 perc, 2007

Február 9-én, 10.30-kor

Párkapcsolat – gyermekvállalás – munkavállalás
Klubfoglalkozás
Szerelem, párkapcsolat, házasság: párkapcsolati minták,
konfliktusok, ezek kezelése, szerepek a párkapcsolatban,
döntési helyzetek
„Rendbe hozhatja-e egy gyermek érkezése a szülők
megromlott kapcsolatát?”, „Kibírja-e a kapcsolatunk a
gyermek érkezését?”, „Miben változtatja meg a gyermek
érkezése a kapcsolatunkat?”
Csoportvezető: Fehér Angéla drámapedagógus

Február 14-én, kedden 18 órakor

Az április 24-én nyíló bemutatkozó
kiállítás szervezése, megbeszélése.
Minden olyan klubtag részvételére számítunk,
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akinek még nem volt önálló kiállítása.
MECSEKI FOTÓKLUB

Február 14-én, kedden 17 órakor

Nagyi Börze
Nagymamaként/nagypapaként hiányoznak környezetéből a gyerekek? Unokaként nagyszülőre lenne szükséged? Nagyszülőkereső programunk során lehetőséget
biztosítunk az unokára vágyó nagymamák és nagypapák, illetve a nagyira, nagypapára vágyó gyerekek
összetalálkozására, hosszú távú kapcsolat kiépítésére.
Keresünk olyan:
• NAGYMAMÁKAT és NAGYPAPÁKAT, akiknek
nincs, vagy már felnőtt az unokájuk, és szeretnének maguk körül nyüzsgő gyerekeket látni, vagy besegítenének
a gyerekek körüli teendőkbe.
• UNOKÁKAT, akiknek nincs nagymamája/papája és
szüksége van egy kis törődésre, szeretetre.

Február 16-án, csütörtökön 17 órakor

Sétatéri Esték – Sorozatszerkesztő: Trebbin Ágost
Ahol a folyók összekötnek
A Dráva mente természeti és kulturális értékei
Előadó: Komlós Attila, a Duna-Dráva Nemzeti Park
marketinmenedzsere
NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET

Február 18-án, szombaton 15 órakor

PÉCSI MŰVÉSZKÖR-ÍRÓK, KÖLTŐK BARÁTI
TÁRSASÁGA

Február 20-án, hétfőn 17 órakor

Mozgásterápiák – mozgásfejlesztések
meghívott vendég: Patói Pálma gyógypedagógus,
mozgásterapeuta
DYSLEXIÁS GYERMEKEKÉRT BARANYÁBAN
EGYESÜLET

Február 21-én, kedden 16 órakor

Kolumbia
Nádor Judit festőművész, antropológus vetített képes előadása
PÉCSI MAGYAR – SPANYOL TÁRSASÁG

Február 22-én, szerdán 17 órakor

Közgyűlés
Megemlékezés az 1952. évi Helsinki Olimpiáról
előadó: Märcz Róbert sporttörténész
Az est házigazdája: dr. Bérdi Beatrix, a társaság titkára
FINN -MAGYAR TÁRSASÁG

Február 22-én, szerdán 17 órakor

SANSZ filmklub: Fekete Hattyú
Színes, feliratos, amerikai filmdráma, 108 perc, 2010

Február 28-án, kedden 18 órakor
Tillai Ernő (MF) előadása
MECSEKI FOTÓKLUB

Tisztelt Olvasó,
Hosszú előkészítés, vajúdás, egyeztetés
után 2011. december 5-én elfogadta a
Magyar Országgyűlés a Civil Törvényt
– a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról.
Már a törvényalkotás időszaka sem
volt felhőtlen, hallottunk érveket pro és
kontra, olvastunk hivatalos és félhivatalos változatokat, fórumoztunk, beszélgettünk róla, véleményeztük, szidtuk és
dicsértük.
2012. január 1-jével hatályba lépett,
felváltva az egyesülési jogról szóló 1989.
évi II. törvényt, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényt,
valamint a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvényt. Ezekkel
összefüggésben módosultak Ptk. egyes
paragrafusai, valamint a Számviteli Törvény egyes pontjai.
Mindannyian dühöngtünk már azon,
hogy nincs Magyarországon közhiteles,
mindenki számára elérhető, ingyenes
nyilvántartás a szervezetekről. 2012. jú-

nius 30-a után civil szervezetek nyilvántartásának adatai országosan egységes,
elektronikus, bárki számára ingyenesen
hozzáférhető közhiteles nyilvántartásban
lesznek elérhetőek.
Megváltoztak a közhasznúság feltételei és megszűnt a kiemelten közhasznú
kategória.
„Közhasznú szervezetté minősíthető
a Magyarországon nyilvántartásba vett
– létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló – közhasznú
tevékenységet végző szervezet, amely a
társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek
megfelelő társadalmi támogatottsága
kimutatható…” (Ctv.32§)
A Nemzeti Civil Alapot felváltja Nemzeti Együttműködési Alap, a NEA.
A törvényről, és annak a szervezetekre
gyakorolt hatásáról a Civil Korzó következő számában olvashatnak részletesen.
A törvény szövege elérhető a ckh.hu lapon.
Fűri Ildikó

Baranyai

CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA

TARTALOM
SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti program Baranya megyében
2012 – az Aktív Idősödés és a Generációk Közötti Szolidaritás Európai Éve
Motiváció és Tanulás
Országos dalárünnepély Pécsett
Bűnelkövetők kapnak új esélyt Baranyában
Munkahelyi egészségfejlesztés
Emberi jogi nevelés az iskolában
Pályázati ajánló
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TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011
„Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi
kezdeményezések, programok támogatása”
A Nevelők Háza Egyesület és a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010 márciusában közös pályázatot nyújtott be „SANSZ - Esélyegyenlőségi
kísérleti program Baranya megyében” címmel a TÁMOP – 5.5.1A-10/1-2010 számú
pályázati konstrukció keretében. A beadott
pályázat pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeképpen 2010. július elsejétől a
TÁMOP – 5.5.1A-10/1-2010 számú projekt
megvalósítása megkezdődött. Az elnyert támogatási összeg: 42 423 478,-Ft a támogatás
mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 százaléka.
E rövid írás keretében az elmúlt hónap eseményeiről és a következő hónap tervezett tevékenységeiről tájékoztatjuk az érdeklődőket.
Álláskeresők Teaháza
Álláskeresők Teaháza önsegítő csoportfoglalkozások: az álláskeresők számára szervezett
program tavaly január és december között
zajlott, összesen 28 alkalommal, 4 településen: Mágocson, Mohácson, Sásdon és Vajszón. Saját élményen alapuló non-formális,
tapasztalati tanuláson alapuló ismeretátadás

módszerével zajlott a szolgáltatás,
de a résztvevők
igényeihez igazodva, konkrét állásajánlatokat,
ill. munkaerő-piaci információkat nyújtottak
munkatársaink. Az Álláskeresők Teaháza
szolgáltatásunkon átlagosan alkalmanként 810 álláskereső vett részt.
TANÁCSADÁS
Az álláskeresők részére történő egyéni tanácsadás keretében az ügyfélfogadás heti rendszerességgel folyamatosan működött az alábbi
helyszíneken:
Pécs (helyszín: Pécs Keleti Civil Kapcsolatok Háza)
Mágocs-Alsómocsolád (helyszín: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat)
Mohács (helyszín: Duna Irodaház).
A munkaerő-piaci tanácsadás programelem decemberben zárult, melynek eredményeként munkaerő-piaci tanácsadónk 86 álláskeresőnek nyújtott a foglalkoztathatóságot
javító munkaerőpiaci szolgáltatást, segítségével 33 fő elhelyezkedett a munkaerőpiacon,
illetve 5 fő került képzésbe.
PROJEKTMODELLEZŐ KLUB
A projektmodellező klub 4 kistérségben
(sásdi, mohácsi, siklósi, sellyei) zajlik. A klub
résztvevői helyi szervezetek, intézmények képviselői, akik együttműködésük során közös
projektötleten dolgoznak. A klubot minden
helyszínen a helyi igényeknek megfelelően
havonta vagy kéthavonta szervezzük. A projektmodellező klub célja, hogy a helyi szervezetek és intézmények együttműködésében
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új projektek és programok kerüljenek kidolgozásra, melyek segítheti a helyi problémák
megoldását. A klub célja, hogy új pályázati
lehetőségek kiaknázásával, az együttműködések aktivizálásával, a célok megfogalmazásával közös gondolkodásra ösztönözze a helyi
partnereket, együttműködőket.
A tavalyi év során három kistérség (mohácsi, sásdi, siklósi) szervezetei nyújtottak
be pályázatot a Mobilitás Országos Ifjúsági
Szolgálat – Fiatalok Lendületben Programirodájához.
Nyertes pályázók, és pályázatok:
• Pályázó: Alapítvány Alsómocsoládért
 Pályázat: Ezerarcú Alsómocsolád
• Pályázó: Alsómocsolád Községfejlesztő
és Szolgáltató Nkft
Együttműködő partner: Zöld-Híd Alapítvány
 Pályázat: Globalizáció és lokalizáció
– Környezettudatosság a mindennapokban Alsómocsoládon

KÉPZÉS
A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont
Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezésében, a
végpontot működtető Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvánnyal együttműködve két
akkreditált képzés indulhatott el tavaly szeptember közepétől Kémesen.
A számítástechnikai alapismereteket nyújtó képzésnek a helyi általános iskola adott
helyet, az oktatás helyi szaktanár bevonásával
történt.

A képzés célja a számítógép-használattal
összefüggő előnyök felismertetése, az internet
adta lehetőségek iránti érdeklődés felkeltése, a
digitális írástudás fejlesztése, az informatikai
eszközök használatának készségszintű elsajátítása. Célja volt továbbá, hogy a képzés résztvevői megtanuljanak önállóan állást keresni
az interneten, tudjanak önéletrajzot írni, s azt
e-mailben elküldeni. E készség elsajátításával
biztosítható, hogy a program befejezése után
a résztvevők képesek legyenek az önálló álláskeresésre.
A 80 órás képzés 16 jelentkezővel szeptember 15-én indult és november 15-én zárult. A
résztvevők egy sikeres vizsgát követően kapták meg a tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítványt.

Baranyai
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SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti
program Baranya megyében

A „Kézenfogott családok” – családokat
erősítő komplex, akkreditált képzési program
kidolgozása a Bólyi Családsegítő Központ
alapötlete alapján készült, s kidolgozásában
is közreműködtek. A képzés célja felkészíteni
a családokat a takarékos, ésszerű gazdálkodásra, az egészséges életmódra, a higiénikus
és igényes megjelenésre, a korszerű táplálkozásra, a munkahelykeresésre és a munkahely
megtartására is, családi értékek védelmére és
a gyermeknevelési ismeretek bővítésére, az
idősek, a betegek és a gyermekek ápolására,
a kulcsképességek fejlesztésére és a digitális
írástudásra, a számítógép használatára. A fentiek hiányából eredő hátrányok leküzdését,
csökkentését szolgálja a képzési program. A
résztvevők tehát olyan praktikus ismereteket
2012. január



CIVIL FÓRUM
A Nevelők Háza Egyesület szervezésében a
projekt végpontjaival együttműködve Civil
Fórumokat tartottunk négy baranyai helyszínen, illetve Pécsen. A novemberben és decemberben tartott rendezvényeket egyrészt
disszeminációs céllal szerveztük non-profit
szervezeteknek a SANSZ projekt jó gyakorlatainak, tapasztalatainak és eredményeinek
bemutatásával, másrészt olyan aktuális témák
szerepeltek a programban, mint az új Civil
törvény hatása a civil szervezetek működésére, az esélyegyenlőség és a jog, továbbá az év
jelentős, önkéntességet érintő országos és Baranya megyei programjainak bemutatása, tapasztalatainak összegzése.
És ami még előttünk áll:
• Folytatódik a Projektmodellező klub
működése Sellyén és Kémesen – A
klub célja, hogy a helyi problémákra,
felvetésekre reagálva megoldások, kész
projektek szülessenek, melyeket megfelelő pályázati kiírás esetén be lehet majd
nyújtani elbírálásra
• A Pszichoszociális tanácsadás folytató

2012. január

dik január-február hónapban Pécsett
és Sellyén, melynek célja a pszichiátriai
betegekkel foglalkozó szakemberek közti együttműködés és közös gondolkodás
létrehozása, jó gyakorlatok átadása.
• Zárókonferencia, melyre február végén
várunk minden érdeklődőt.
Az esetlegesen felmerülő észrevételeket, kérdéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk:
Kiss Zsuzsanna (közösségszervező koordinátor) telefon: 06/72/215-543, E-mail: tamop551@ckh.hu,
Krsjákné Bodrog Csilla (projektvezető)
tel.: 0630/84-66-840.
Kiss Zsuzsanna
Közösségszervező koordinátor
kiss.zsuzsi@ckh.hu

2012 az Aktív Idősödés és a Generációk
Közötti Szolidaritás Európai Éve

A projekttel kapcsolatban bővebb információ kapható az alábbi elérhetőségeken:
Nevelők Háza Egyesület
(gesztor szervezet)
7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tel.: 0672/511-815
tamop551@civilhaz-pecs.hu,
www.civilhaz-pecs.hu
Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont
Nonprofit Kft. (konzorciumi partner)
7625 Pécs, Király utca 8.
Tel.: 0672/514-100
www.ddrfk.hu

Napjainkban sajnos túl gyakran fordul elő,
hogy az öregedésre eredmény helyett fenyegetésként gondolunk. A társadalom fiatalabb
fele sokszor teherként tekint az egyre növekvő számú szépkorúra, holott az idősek értékes
tapasztalatai és szakértelme a fiatalok számára
is hasznosnak bizonyulhatna. Az ellentmondás feloldása az aktív időskorban rejlik, azaz
az idő múlásával is aktívnak kell maradni. Az
Aktív Idősödés és a Generációk Közötti Szolidaritás Európai Éve tehát nemcsak a fiatalabb
korosztályhoz kíván szólni, hanem a szépkorúakhoz is: az előttünk álló évben Európa-szerte sorra kerülő rendezvények és konferenciák arra igyekeznek majd rávilágítani,
hogy nem kell félni az idősödéstől, mert 60,
70 vagy 80 évesen is megtalálhatjuk helyünket a társadalomban.
Az aktív időskor lehetőséget ad a mos-

Az Európai Parlament és Tanács 2012-t az
Aktív Idősödés és a Generációk Közötti Szolidaritás Európai Évének nyilvánította. A kezdeményezés arra hívja fel a figyelmet, hogy
Európában minden eddiginél hosszabb ideig
élnek az emberek, és idősebb éveiket is egészségesebben töltik, mint korábban. Rámutat
emellett arra is, hogy mindez lehetőségeket
tartogat a számunkra.

tani és a jövőbeni idősebb embereknek arra,
hogy:
• állásban maradjanak és tudásukat továbbadják,
• továbbra is tevékeny szerepet tölthessenek be a társadalomban,
• minél egészségesebb és boldogabb, teljesebb életet élhessenek.
A tevékeny öregkor nagyon fontos a nemzedékek közötti szolidaritás fenntartásában is
azokban a társadalmakban, amelyekben egyre
több az idős ember.
Az Európai Év arra hivatott, hogy felhívja
a figyelmet a tevékeny időskorral kapcsolatos
kérdésekre, és bemutassa, melyek a rájuk adható legjobb válaszok. Mindenekelőtt azonban szeretné arra buzdítani a politikai döntéshozókat és az érintett szereplőket, hogy
célokat tűzzenek ki maguk elé, és tegyenek is
azért, hogy azokat valóra váltsák. A 2012-es
évnek az eszmecseréken túlmutatva már meg
kell hoznia az első kézzelfogható eredményeket is.
Az Aktív Idősödés és a Generációk Közötti
Szolidaritás Európai Évéhez csatlakozva a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza és a Baranya Megyei Önkéntes
Centrum közös programokat valósít meg.

Baranyai

Baranyai

sajátítottak el, melyek a mindennapi életet,
valamint a változó világban történő eligazodást segíthetik.
A 120 órás 8 fővel induló képzési program
szeptember 27-én indult, és november 27-én
zárult. A résztvevők a modulzáró értékelés
után kapták meg a tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítványt.

A „Nagyi kerestetik” program során lehetőséget biztosítanak az unokára vágyó nagy2012. január
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tatásban, nevelésben és szabadidő strukturált
megszervezése során használt módszereket. A
képzés során az emberi jogi nevelés jelenleg elérhető módszertanának széles skálájába nyernek betekintést a résztvevők, valamint egy
olyan módszertani gyűjteményt is kapnak,
amely támogatja jövőbeli munkájukat.
A kismamák, gyesen, gyeden lévő anyukák
számára szervezett tematikus klubfoglalkozás,
a „Párkapcsolat – gyermekvállalás – munkavállalás” célja a sokakat foglalkoztató hasonló dolgok megbeszélése, a felmerülő problémákra való közös megoldáskeresés, illetve a
tapasztalatok egymással történő megosztása.
A csoportos beszélgetéseken, játékokon és
gyakorlatokon keresztül többek között a következő témákat érintő kérdésekre keresik a
válaszokat: Szerelem, párkapcsolat, házasság;
Gyermekvállalás; Gyermeknevelés; Női szerepeink; Újbóli munkába állás.
A programokról részletes információk a
Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda weboldalán érhetők el.
Ágoston Gabriella
önkéntes
Baranya Megyei Önkéntes Centrum
Önkéntesek Európai Éve Infopont
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mamák és nagypapák, illetve a nagyira vágyó
gyerekek összetalálkozására, hosszú távú kapcsolat kiépítésére. Olyan nagymamák és nagypapák jelentkezését várják, akiknek nincs,
vagy már felnőtt az unokájuk, és szeretnének
maguk körül nyüzsgő gyerekeket látni, vagy
besegítenének a gyerekek körüli teendőkbe.
Valamint olyan unokák jelentkezésére is számítanak, akiknek nincs nagymamája/papája
és szüksége lenne egy kis törődésre, szeretetre.
A két fél (nagyik és unokák) egymásra találását, a Nagyi Börzét egy személyes találkozó
előzi meg, amelyen lehetőség lesz a felmerülő
kérdések tisztázására és a tájékozódásra.
Szintén a 2012-es év célkitűzéseit szem
előtt tartó rendezvény a „Rajtunk is múlik! – szépkorúak érdekérvényesítő műhelye”. A programra olyan időseket és fiatalokat
is várnak, akik fontosnak tartják a szépkorúak
ügyét, akik lakókörnyezetükben szeretnének
tenni közösségükért és társakat keresnek ahhoz, hogy javaslataik képviselete minél hatékonyabban valósulhasson meg. A műhely
során megbeszélésre kerül többek között a
közbizalom, a társadalmi tőke, az önkéntesség, mint közösségi erőforrás, a közösség fejlesztés, az állampolgári részvétel, a képviseleti
demokrácia és az érdekképviselet
kérdésköre is.
További, nem közvetlenül
az Európai Évhez kapcsolódó
program az „Emberi jogi nevelés az iskolában (és ifjúsági
közösségekben)”. A képzés célja az iskolarendszerű oktatásban
és más, főként ifjúsági közösségekben erősíteni az emberi jogi
témák, eszmeiség megjelenését.
Ehhez szükségszerű, hogy pedagógusok, ifjúságsegítők, szociális
szakemberek és civil szervezetekben fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára sajátélményű,
olyan nem-formális tanuláson
alapuló eszközöket biztosítsanak, amelyek kiegészítik az ok-
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1864. augusztus 15. piros betűs ünnepnapja
Pécs város zenei múltjának. Ezen napon került megrendezésre a Pécsi Dalárda zászlóavatási ünnepsége, amely jó alkalmat szolgáltatott arra, hogy az ország tizennyolc dalos
egyesülete itt, városunkban adjon találkát
egymásnak.
Csak néhány előzményről röviden:
A Pécsi Dalárda hosszú évek szárnypróbálgatásai után 1861. év szilveszterén lépett
először a pécsi közönség elé. Majd ezt követte 1862. farsangján a „Hattyú-teremben” fényes külsőségek között megrendezésre kerülő
hangverseny.
Hosszú egyeztető tárgyalások után, a városi
közvélemény lelkes támogatása mellett megfogalmazták a leendő egyesület alapszabályát.
„A magyar királyi Helytartótanács azon-
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ban 1862. március 26-án jóváhagyván a fölterjesztett alapszabályokat, ezeknek alapján
most már egybe kellett hívni a tisztújító közgyűlést, amelyet május hó 1-re tűztek ki.
Rendes alapszabályok szerint ekkor alakult
meg a Pécsi Dalárda.” (Haksch Lajos: A negyvenéves Pécsi Dalárda története (1862-1902)
10 p.)
No, de térjünk rá a nevezetes nap részletes
ismertetésére:
„1864. augusztus 14-én az ország minden
részéről tizennyolc dalos egyesület érkezik
Pécsre, legtöbbje hajóval, akiket Mohácsig
eléjük menő bizottság fogad. A vidám dalosokat a gőzkocsi Üszögig hozta, ahonnét
kocsikon vonulnak be a városba. A „Hétfejedelem” fogadó előtt díszkapu várta őket s innét gyalog indultak a földíszített főutcán át a

Széchenyi�������������������������������������
térre, ahol a vértes-ezred zenekara
játszott az egész fogadási idő alatt.” (Haksch
Lajos: A negyvenéves Pécsi Dalárda története
(1862-1902) 30 p.)
Másnap azután zsúfolásig megtelt a
Széchenyi tér.
�����
„Katona-zene, harangszó. A pocsolyák
szemlátomást fogytak, a nép mind sűrűbben
gyülekezett a Széchenyi térre, hol a Nádorvendéglő közelében egy gazdagon díszített
emelvényre fölaggatták az utolsó koszorúkat.
A dalárda helyiségéből (azaz Oertzen ház
emeleti nagyterme, ma ennek a helyén áll a
bíróság) lehangzott egy erős férfikar, az ös�szes dalárdák egyesült hangpróbája. Ismét harangszó és tarackok durrogása. Tíz óra van. A
díszmenet megindul a székesegyház felé. Elől
a zászlók. A rendező kiáltja: Apatin, Arai, Békés, Buda, Debrecen, Eszék, Fehértemplom,
Győr, stb. betűrendes sorban. Így értek 11
órára a székesegyházba, melynek minden talpalatnyi terét elfoglalta a közönség, a dalárok
pedig, kivált a Pécsi Dalárda, Wachauer jeles
karnagya vezetése alatt, fenn a karon Volkmann gyönyörű miséjét hangoztatták.” (Vasárnapi Újság 1864. szeptember 4.)
Azután következett a nap ünnepélyes fénypontja, a Pécsi Dalárda zászlajának felavatása.
A mise után ismét a Széchenyi térre vonult
az ünneplő tömeg, ahol a fölállított díszsátor
alatt fölavatták az egylet helyiségéből elhozott zászlót, melynek rúdjába saját kezűleg,
vagy képviselőjük által a következők verték be
a szegeket:
Majláth Györgyné, a zászlóanya, Girk
György, pécsi püspök, Isaacson cs. kir. vértes
ezredes, Hölzl Ferenc, Felsmann József, Erkel
Ferenc, Ruska Dávid, Bánffay Simon, Majlát György, Scitovszky János hercegprímás,

Schmidt Péter, a Pécsi Dalárda tiszteltbeli
tagjai.” (Haksch Lajos. A negyvenéves Pécsi
Dalárda története (1862-1902) 31 p.)
Az előkelőségek és díszvendégek után a Pécsi Dalárda működő, valamint pártoló tagjai
következtek.
Befejezésként, sűrű tarackdurrogás kíséretében, Majlát Györgyné (báró Prandau Stefánia), a zászlóanya még egy gazdagon díszített
szalagot is elhelyezett a zászlón.
Délben 200 fős bankettre került sor a
Nemzeti Kaszinóban.
„A délután kirándulásnak lőn szentelve a
Tettyére, a város környékének egyik legregényesebb pontjára, hol zöld gallyakkal és zászlókkal díszített emelvényen az egyes dalárdák külön előadásai tartattak. Dal dal után,
karének karének után következett, tapsokat
s éljent aratva mindegyik; kiváló tetszésben
mégis az aradiak működése, leginkább csattanós magyar népdalaik által és Engeszer Mátyás pesti zeneegyleti tanár négyes karéneke
részesült, melyet a pécsi dalárdának ajánlt, s
ez által történt előadását személyesen vezette. A szüneteket a helybeli bányászok és az itt
állomásozó cs. k. vadászok zenekara töltötte
ki válogatott zeneművek eljátszása által, a szabad ég alatt végbement ünnepélyt, pedig szép
tűzijáték fejezte be.” (Vasárnapi Újság 1864.
szeptember 4.)
A napot a Nemzeti Kaszinó és vele összenyitott Hattyú-teremben tartott fényes bál
koronázta meg.
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Országos dalárünnepély Pécsett

Trebbin Ágost

A Pécsi Dalárda zászló ünnepélye sok
esztendőn át emlékezetes maradt a pécsi közönség számára, egyben jó szolgálatot tett
az országos dalos egylet megalapításának
ügyében.
2012. január
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„Tudás–Érték–Tapasztalat” – ezt a címet viseli a most indult program, mely abban segít,
hogy a bűnelkövetők vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba. 18-40 év közötti pártfogó felügyelet alatt állók előtt nyitja meg az
utat affelé, hogy sikerüljön elhelyezkedniük a
munkaerőpiacon és rendbejöjjön az életük.
Ez a különleges integrációs program
109.115.550 forintos támogatást nyert egy
TÁMOP pályázaton.
Konzorciumi formában három szervezet a kedvezményezett Ifjúságért Egyesület, a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. és a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit
Kft. – bonyolítja le. Más szakmai megvalósítók, képző intézmények és foglalkoztatók
közreműködésével 32 hónapon keresztül
segítik majd a pártfogoltakat annak érdekében, hogy azok felhagyjanak törvénytelen
életmódjukkal, megváltozzanak, visszailleszkedjenek a társadalomba, és idővel munkába
álljanak. A program célja továbbá az is, hogy
a peremre szorultak és a társadalom ne kölcsönösen ellenségesen viszonyuljon egymáshoz.
A közelmúltban csapatépítő tréningen ismerkedtek meg egymással a hivatásos pártfogók és azok a civilszervezet-képviselők, akik
majd a bűnelkövetők pszichológiai-szociális
mentorai lesznek – mondta a tréning szakmai
vezetője. Scholtz Péter szerint e mentorok
szerepe és elkötelezettsége a program hossza
és a célcsoport sajátosságai miatt különösen
jelentős, ezért volt szükség erre a csapatépítésre is. A következőkben pedig kiválasztják
a közös munkába bevonható 50 pártfogoltat,
akik számára aztán egyéni fejlesztési terveket
dolgoznak ki, valamint csoportos fejlesztő
képzést is kínálnak. A résztvevők szociális és
életvezetési tanácsokat kapnak, álláskeresési technikákat sajátíthatnak el, s mindezen
felül olyan szakmákat tanulnak, amelyekkel
jó eséllyel tudnak munkához jutni: a 2-6 hónapos tanfolyamok révén konyhai kisegítő,
gyorséttermi és ételeladó, szakács, parkgon2012. január

dozó, takarító, illetve vállalkozó válhat belőlük. A fejlesztést végző szakemberek később a
munkahely-keresésben és az ottani beilleszkedésben is segítik majd őket.
Nagy Szidónia projektmenedzser szerint
nagy szükség van az olyan programokra, amelyek komplex szolgáltatással segítik a hátrányos helyzetű csoportokat. Ez különösen igaz
a TÉT program célcsoportjára, a társadalmi
szegregáció szempontjából veszélyeztetett
pártfogó felügyelet alatt álló fiatalokra is, akik
sok esetben önértékelési zavarokkal, motivációhiánnyal küzdenek. Kulturális és szociális
hátrányokkal terheltek és előítélettel viseltetnek a társadalommal szemben. Ahhoz, hogy
sikeres legyen a program, nemcsak a célcsoporttal kell foglalkozni, hanem érdekeltté kell
tenni a foglalkoztatói szférát is. Így nagy hangsúlyt kap a munkáltatók alapos felkészítése is.
További információ:
Nagy Szidónia projektmenedzser,
Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.
Tel.: 72 211 134, 70 52 77 665
Email: nagy.szidonia@tetthely.net
Az Ifjúságért Egyesület weboldala: www.
ifjusagertegyesulet.hu.
A Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.
weboldala: www.tetthely.net.
A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont
weboldala: www.ddrfk.hu.
Ifjúságért Egyesület
7624 Pécs, Ferencesek u. 42.
postmaster@ifjusagert.axelero.net
www.ifjusagertegyesulet.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Munkahelyi egészségfejlesztés
A Príma-Soft Kft. egészségfejlesztő programokat valósított meg miskolci telephelyén. A
programelemek a dolgozók igényeit figyelembe véve, a munkahelyi egészségfejlesztési terv
elkészítését követően kerültek összeállításra,
eredményesen hozzásegítve a résztvevőket az
egészséges életmód kialakításához.
A munkavállalók részére az alábbi ingyenes
egészségmegőrző és -fejlesztő programkínálat
állt rendelkezésre 8 hónapon keresztül:
- gerincvédő torna: havi 4×2 óra
- életmód-tanácsadás: havi 2×2 óra
- pszichológiai tanácsadás: havi 2×4 óra
- fittness klub: folyamatosan
- masszázs: havi 2×8 óra
Ezeken felül 6 egészségnap és 2 nyílt nap
szolgálta – az ismeretterjesztés minden eszközét felhasználva – az egészséges életmód felé
ösztönzést.
A projekt sikeres megvalósítását a mun-

kavállalók magas részvételi aránya és érdeklődése bizonyítja – bízunk benne, hogy a
szemléletformálás elméleti és gyakorlati eszközeit felhasználva, a közös programok során
eredményesen
kö z v e t í t e t tük
dolgozóink felé az
egészségesebb
életmód fontosságát
és
jelentőségét a
mindennapi életben.
A projekt 100%-os pályázati támogatással valósult meg. A támogatás összege
9 965 829 Ft.
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BŰNELKÖVETŐK KAPNAK ÚJ ESÉLYT
BARANYÁBAN

EMBERI JOGI NEVELÉS AZ ISKOLÁBAN
(ÉS IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEKBEN)

A Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza (Nevelők Háza Egyesület) szervezésében
A képzés célja az iskolarendszerű oktatásban és más, főként ifjúsági közösségekben erősíteni az emberi jogi témák,
eszmeiség megjelenését. Ehhez szükségszerű, hogy pedagógusok, ifjúságsegítők, szociális szakemberek és civil szervezetekben fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára sajátélményű, olyan nem-formális tanuláson
alapuló eszközöket biztosítsunk, amelyek kiegészítik az oktatásban, nevelésben és a szabadidő strukturált megszervezése során használt módszereket.
A képzés során az emberi jogi nevelés jelenleg elérhető módszertanának széles skálájába nyernek betekintést a
résztvevők, többek között a Kompasz, Kiskompasz és a World of Differences kézikönyvekbe.
A képzés három alkalommal, egyenként 7 órában zajlik, a folyamatvezető tréner Nyirati András emberi jogi képEMBERI JO
GI NEVELÉS AZkapnak,
ISKOLÁBAezzel
N
ző. A képzés végeztével a résztvevők módszertani
gyűjteményt
is támogatandó jövőbeli munkájukat.
(ÉS IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEKBEN)
Időpont: 2012. február 10, 17, 24. (pénteki
napokon) 9 és 16 óra között
A Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza (Nevelők Háza Egyesület) szervezésében
Helyszín: Zenész Ifjúsági OtthoN
(ZION) – 7629 Pécs, Zsolnay V. u. 109.
Jelentkezési határidő: 2012. február 7.
A képzés térítésmentes.
A képzés célja az iskolarendszerű oktatásban és más, főként ifjúsági közösségekben erősíteni az emberi jogi témák, eszmeiség megjelenését. Ehhez
szükségszerű, hogy pedagógusok, ifjúságsegítők, szociális szakemberek és civil szervezetekben fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára sajátélményű,
olyan nem-formális tanuláson alapuló eszközöket biztosítsunk, amelyek kiegészítik az oktatásban, nevelésben és a szabadidő strukturált megszervezése során
használt módszereket.
A képzés során az emberi jogi nevelés jelenleg elérhető módszertanának széles skálájába nyernek betekintést a résztvevők, többek között a Kompasz,
Kiskompasz és a World of Differences kézikönyvekbe.
A képzés három alkalommal, egyenként 7 órában zajlik, a folyamatvezető tréner Nyirati András emberi jogi képző. A képzés végeztével a résztvevők
módszertani gyűjteményt kapnak, ezzel is támogatandó jövőbeli munkájukat.

1. alkalom:
Az emberi jogok és én
térítésmentes.
Én és az előítéleteim A–képzés
önismeret
Beszéljünk közös nyelvet – fogalmi
keretek
Mik azok az emberi jogok? – elhelyezés időben és térben

2. alkalom:
Emberi jogok a mindennapokban
Mindennapi diszkrimináció – ras�szizmus, homofóbia, stb.
Agyűlöletpiramisa–aviccektőlanépirtásig
Cselekedjünk! – mit tehetek a saját
környezetemben

Időpont: 2012. február 10, 17, 24. (pénteki napokon) 9 és 16 óra között
Helyszín: Zenész Ifjúsági OtthoN (ZION) – 7629 Pécs, Zsolnay V. u. 109.
Jelentkezési határidő: 2012. február 7.

1. alkalom:
Az emberi jogok és én
Én és az előítéleteim – önismeret
Beszéljünk közös nyelvet – fogalmi
keretek
Mik azok az emberi jogok? – elhelyezés
időben és térben

2. alkalom:
Emberi jogok a mindennapokban
Mindennapi diszkrimináció – rasszizmus,
homofóbia, stb.
A gyűlölet piramisa – a viccektől a népirtásig
Cselekedjünk! – mit tehetek a saját
környezetemben

3. alkalom:
Az emberi jogi nevelés
Játék és tanulás – nem-formális
módszerek
Az emberi jogi nevelés fókuszai
– fejlesztendő kompetenciák
Akvárium – gyakorlati kérdések, ötletek

3. alkalom:
Az emberi jogi nevelés
Játék és tanulás – nem-formális módszerek
Az emberi jogi nevelés fókuszai – fejlesztendő
kompetenciák
Akvárium – gyakorlati kérdések, ötletek

2012. január
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Harmadik pályázati felhívás magyar-horvát
közös határmenti fejlesztésekre
A Magyarország-Horvátország IPA Határon
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
keretében, harmadik alkalommal nyílik pályázati
lehetőség.
A magyar-horvát határ menti térségben támogatás nyerhető el környezetvédelmi projektekre, gazdasági és társadalmi összefogást erősítő
programokra, de akár K+F tevékenységekre vagy
határon átnyúló munkaerő-áramlás elősegítését
célzó projektekre is, kapcsolódóan a kormány
által meghirdetett Új Széchenyi Tervhez. Jelentős támogatás áll rendelkezésre a turizmushoz
kapcsolódó fejlesztésekre, beleértve a turisztikai
infrastruktúra-fejlesztést, valamint a kulturális
örökség megőrzését.
Pályázók köre: Nonprofit szervezetek, többek
között helyi önkormányzatok, önkormányzati
társulások, alapítványok, egyesületek, oktatási
intézmények, kamarák. A pályázó partnerségben
legalább egy magyarországi és egy horvátországi
partnernek kell lennie a támogatásra jogosult területről.
Támogatás mértéke: A pályázati felhívás keretében összesen 21 036 735,00 euró közösségi forrás
áll rendelkezésre.
A pályázatokat a Program Közös Technikai Titkárságához kell benyújtani, Budapestre.
A beérkezés határideje 2012. március 12.,
17.00 óra.
A felhíváshoz kapcsolódó pályázati dokumentáció, a pályázatok beadásával kapcsolatos tudnivalók, valamint további, részletes információk a
http://www.hu-hr-ipa.com honlapról tölthetők
le.
http://www.hu-hr-ipa.com/hu/letoltesek/armadik-palyazati-felhivas
Önkéntesség Európában 50+
Grundtvig Lifelong Learning Programme
A küldő és fogadó szervezetek együttműködésén
alapuló projektek, melyek a nemzetközi önkéntességben rejlő tanulási lehetőségeket kínálják
időskorú (50 év feletti) résztvevőknek.
A partnerek két év alatt 2-6 önkéntest küldhetnek egymáshoz 3-8 hetes időtartamra. Az
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időskorú önkéntesek olyan tevékenységet végeznek, ami a számukra tanulási lehetőséget, a fogadó szervezet (illetve a tágabb közösség) számára
pedig nem anyagi természetű hasznot jelent. A
tanulási lehetőséget az önkéntességre való felkészülés, a külföldön eltöltött időszak és az ott
végzett tevékenység, valamint a tapasztalatok
összegzése, értékelése jelenti.
Egy projektben két különböző, az Egész életen
át tartó tanulás programban részt vevő országból
származó partner szerepelhet. Mindkét partnernek vállalnia kell időskorú önkéntesek küldését
és fogadását is.
A támogatás a következő elemekből áll:
– A mobilitás (önkéntesként külföldön töltött időszak) megszervezésének költségei
– Nemzetközi utazás költségei
– Megélhetési költségek (fogadott önkénteseknek)
– Önkéntes fogadásának költségei
– Speciális igények miatt felmerülő költségek
A pályázatokat egy eredeti példányban a Tempus Közalapítvány postacímére kell küldeni.
(1438 Budapest 70., Pf.: 508)
Pályázati határidő: 2012. március 30.
Bővebb információ: http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=858
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Építő közösségek”
3. ütem – A) közművelődési intézmények a
kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák
fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában c. pályázati felhívásához
Kódszám: TÁMOP-3.2.3/A-11/1
A pályázati konstrukció – szervesen kötődve
az Új Széchenyi Terv általános céljaihoz – a Tudomány – Innováció – Növekedés kitörési ponthoz kapcsolódva, a kreatív iparral termékeinek
összefüggő befogadását és előállítását elősegítő
kompetenciák, hozzáállások (attitűdök), tudások elsajátítására kínál lehetőséget a gyermek- és
ifjúsági korosztály számára, az iskolarendszerű,
formális oktatáshoz kapcsolódó, valamint az
egész életen át tartó tanulás új tanulási formáit
támogató nem formális és informális tanulási alkalmak keretében.

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható
összes költségének 100%-a.
Támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de
legfeljebb 30 millió Ft lehet.
Kizárólag Magyarország területén, de a Közép-magyarországi régión kívül megvalósuló
projektek támogathatók.
Támogatható tevékenységek köre:
A pályázat keretében az alábbi – kreatív iparhoz kapcsolódó – hét kreatív területen megvalósuló kompetenciafejlesztés támogatható.
1. építészet:
2. kézművesség
3. képzőművészet
4. fotográfia
5. film
6. előadóművészetek (zene, tánc, drámajáték,
vers- és prózamondás, színjátszás, bábjáték)
7. elektronikus sajtó
A pályázó számára kötelező:
A projekt tevékenységeit megalapozó tanulmány valamint a kreatív területekhez kapcsolódó
tematikák elkészítése
Kreatív területenként legalább két kompetenciafejlesztő foglalkozás-sorozat megvalósítása. A
pályázatban minimum két kreatív területen kell
és maximum négy kreatív területen lehet a pályázónak fejlesztést megvalósítani.
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt
menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja:
- 1 fő projektmenedzser,
- 1 fő pénzügyi vezető.
A kedvezményezett a projekt megvalósítása
során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a
támogatásról az ott meghatározott módon és
tartalommal információt nyújtani.
Csak olyan projekt támogatható, amely hozzájárul az esélyegyenlőség és fenntartható fejlődés biztosításához.
A kiírás keretében a pályázónak kötelezően
vállalnia kell az Esélyegyenlőségi szempont érvényesítésére vonatkozó vállalások közül az „Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazását”.
A pályázatok benyújtása 2012. január 2. –
2012. március 14 lehetséges.

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.
gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mailcímen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon
kapható.
Fiatalok Lendületben Program
Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és
az Európai Unió tagállamainak megállapodása
értelmében létrejött Youth in Action – Fiatalok
Lendületben Program célja nemformális nevelési programok támogatása a fiatalok számára.
A Program 2007-től 2013-ig fut. A Program
jelentősen hozzájárul a készségek és képességek
fejlesztéséhez, és kulcsfontosságú eszközt jelent a
fiatalok nem-formális és informális tanulási lehetőségeinek biztosításában.
A program pályázati rendszerében néhány
változtatást vezet be az Európai Bizottság 2012.
január 1-jétől.
2012. év prioritásai:
• a fiatalok munkanélkülisége;
• szegénység és a társadalom peremére kerülés elleni küzdelem;
• kreativitás és vállalkozókészség;
• sport tevékenységek az egészséges életmód
népszerűsítése, a társadalmi bevonás és az
aktív részvétel érdekében;
• globális környezeti problémák és klímaváltozás.
Beadási határidők 2012-ben:
• Február 1. (a projekt kezdete: május 1. és
október 31. között)
• Május 1. (a projekt kezdete: augusztus 1. és
a következő év január 31. között)
• Október 1. (a projekt kezdete: a következő
év január 1. és június 30. között)
Egyéb változások:
• 5.1 alprogram kapcsán a Strukturált Párbeszéd kiemelt jelentőségű;
• a több projektet átfogó pénzügyi megállapodások (multi-measure projects) megszűnnek;
• a keleti partnerség támogatása külön prioritást élvez.
Az Európai Bizottság honlapjáról letölthető a
Fiatalok Lendületben Program 2012. évi pályázati
útmutatója, ami a korábbi útmutató helyébe lép:
2012. január
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Edutus Felnőttképzési Partnerségi Program
Az Edutus Felnőttképzési Akadémia az EDUTUS Főiskola keretei között tevékenykedik. Az
Edutus Felnőttképzési Partnerségi Program célja
18
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Szerkesztette: Szabó Ágnes

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA
ÁLLANDÓ PROGRAMJAI
Minden hétfőn15 órakor
FÜSTI MOLNÁR SZÍNI-STÚDIÓ
Vezeti: Füsti Molnár Éva, Jászai-díjas művész
Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
PÉCSI KAMARAKÓRUS próbái
Karnagy: Tillai Aurél, Liszt-díjas
Minden kedden 18 órakor
MECSEKI FOTÓKLUB
Vezeti: Hámori Gábor
Minden hónap első keddjén 15 órakor
ÖRÖKIFJÚ NYUGDÍJASOK Klubja
Kéthetente keddenként 16 órakor
Foltvarró Klub
Vezeti: Molnárné Reich Lívia

Minden hónap harmadik szerdáján 15 órakor
VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ
PEDAGÓGUSOK KLUBJA
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

Nemzeti Civil Alapprogram

Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség

Minden pénteken 18 órakor
REPÜLŐ-KLUB
A BM Repülő és Ejtőernyős Klub Vitorlázórepülő Szakosztályának szervezésében
Minden pénteken 17 órakor
Énekvarázs
Népdaléneklés énektudástól függetlenül
bárkinek
Vezeti: Palacskó József
www.enekvarazs.uw.hu
Ingyenes számítógépes tanfolyam indul
nyugdíjasoknak!

Minden szerdán 15. 30 órakor
BELVÁROSI RAJZISKOLA
Vezeti: Nemerey Péter

A lap megjelenését
támogatja:

Minden csütörtökön 15 órakor
A Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok
BARÁTSÁG KÓRUSÁNAK próbái
Karnagy: Gálfiné Magyar Ibolya

Az oktatás két hetes turnusokban folyik,
minden délután 14-16 óráig
Jelentkezni a következő
telefonszámon lehet:
72/315-679
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„Lépj közelebb!”
Fotó és videó pályázat
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Ifjúsági Tagozatának pályázata
A pályázatra olyan alkotásokat (fotó vagy videó) várnak, amelyek hétköznapi életképeket
mutatnak be, és amelyek szabad gondolattársítással visszaadják azokat a pillanatokat, amikor
az együtt végzett tevékenységben megmutatkozik a teljes befogadás, a kölcsönösség és az egyenrangúság.
A kategória – FOTÓ
Egy alkotó három egyedi képpel, vagy egy –
maximum hat darabból álló – sorozattal pályázhat. A képeket digitális formában kell feltölteni
jpg formátumban, RGB színrendszerben, minimum 5 megapixel felbontásban.
B kategória – VIDEÓ
Tetszőleges műfajú és maximum 20 perces
hosszúságú, MAGYAR hangú, vagy MAGYAR
feliratos, 2010 és 2012 között készített mozgóképes alkotásokkal lehet pályázni. Egy rendező
(vagy szervezet) max. 2 videofilmmel indulhat. Az alkotásból készített 10 másodperces
spot feltöltése az internetes oldalon kötelező.
A feltöltésre kerülő videó formátuma: szabványos „DVD Video” – MPEG2 program stream
(PAL/SD v. HD felbontásban, hangsáv maximum 2x192kbit/sec, maximális fájlméret 2GB).
Ettől eltérő fájl formátum, illetve hibás kódolás a
pályázatból történő kizárást vonja maga után!
Beadási határidő: 2012. április 2.
A nevezés díjtalan.
A pályázati díjak összértéke 500.000 Ft, amelyet a zsűri oszt meg az alkotók között.
A legjobb fotókból, videókból vándorkiállítást/bemutatót szerveznek, melyet az ország 7
nagyvárosában láthatnak az érdeklődők.

országos hálózat kialakítása, amelyben közösen
működhetnek önkormányzati, költségvetési és
egyéb intézmények, TISZK-ek, szakképzés-szervezési társulások, már működő felnőttképzési
intézmények, nyelviskolák, civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, oktatással (is) foglalkozó
vállalkozások, egészségügyi és szociális intézmények - az Edutus Főiskola által biztosított tartalmi és módszertani környezetben.
Az Edutus Főiskola partnerei számára az
OKJ-s képzései bonyolítását ajánlja. A partnerek kihelyezett képzési irodaként működhetnek
az Edutus Felnőttképzési Akadémia hálózatában
– meghatározott szakmacsoportokban.
Az Edutus Főiskola a Programban való részvételre pályázatot ír ki.
Partnereket keresnek Baranya, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Győr-Moson-Sopron, JászNagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, SzabolcsSzatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala,
Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben.
A pályázóval szemben támasztott követelmények:
- az adott magyarországi megyében állandó
irodával rendelkezik,
- a személyi és a tárgyi feltételeket képes biztosítani,
- felnőttképzési nyilvántartási számmal rendelkezik.
A szerződéskötés feltételei a pályázati feltételeken
túl:
- a szerződéskötéskor oktatásszervezői kapacitással rendelkezik,
- a szerződéskötés után ügyfélszolgálatot biztosít.
A pályázat benyújtható a szervezet adatainak
és elérhetőségeinek pontos feltüntetésével, továbbá a pályázott szakmacsoport és megye megnevezésével.
A pályázat beérkezési határideje: 2012.
február 20.
A Főiskola igény szerint pályázati tájékoztatást tart, konzultációs lehetőségeket biztosít a
pályázni kívánóknak, amelyeken előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján lehet
részt venni.
Bővebb információ: http://www.edutus.hu/
efpp_palyazati_felhivas.pdf
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http://ec.europa.eu/youth/youth-in-actionprogramme/programme-guide_en.htm
További technikai részletek, letölthető űrlapok www.mobilitas.hu honlapon érhetők el.
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Add az időd 1%-át!
2011 – az önkéntesség európai éve

Baranya Megyei Önkéntes Centrum
Szolgáltatások:
• népszerűsítő programok •
• tájékoztatás •
• közvetítés •
• önkéntesek, szervezetek felkészítése és képzése •
• kutatás •
• vállalati önkéntes programok szervezése •
• közösségi tér biztosítása •
• érdekérvényesítés és érdekképviselet •
• Önkéntesség Európai Éve 2011 – Információs Pont •

Elérhetőségeink:
Nevelők Háza Egyesület
7624 Pécs, Szent István tér 17. • Tel/Fax: +36 72 315 679
E-mail: tamop552@civilhaz-pecs.hu • www.civilhaz-pecs.hu

Nyitvatartás:
Hétfő-csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-16.00; Péntek: 9.00-12.00

CSOMÓPONT – Önkéntesség fejlesztése
Baranya megyei szakmai hálózatokon keresztül
TÁMOP 5.5.2./10/4-2010-0010

