
 

Regionális civil szakmai találkozó 

Eger, 2019. november 21. 

Helyszín: Hotel Korona Eger**** 

3300 Eger Tündérpart 5. 

 

Az esemény célja, hogy találkozási, ismerkedési alkalmat teremtsen az északkelet-magyarországi térségben 

működő civil szervezetek, szerveződések számára, annak érdekében, hogy elősegítsük együttműködésüket, 

tapasztalataik megosztását. Emellett szeretnénk bemutatni sikeres hálózatépítő kezdeményezéseket, és közösen 

áttekinteni ezek eredményeit, tapasztalatait.  

Tervezett program 

9.30- 10.00- Érkezés, regisztráció 

10.00 -10.05 Köszöntő, a program bemutatása 

10.05 - 11.20 Kerekasztal beszélgetés – civil szervezetek hálózatosodását, együttműködését támogató szereplők, 

szervezetek, programok tapasztalatai, és eredményei az elmúlt évekből  

 Bata Boglárka, Kárpátok Alapítvány 

 Kelemen-Varga Roland, Ökotárs Alapítvány 

 Oravecz Ágnes, Civilizáció  

 Csathó Tibor, Életfa Környezetvédő Szövetség, Egri Civil Kerekasztal 

11.20-11.30 Kávészünet 

11.30-13.00 Szekcióülések – jó gyakorlatok bemutatása 

 Szociális, érdekvédelmi fókuszú civil kezdeményezések (facilitátor: Havasi Norbert) 

felkért előadók:  Dr. Farkas Zsuzsanna, SZETA Egri Alapítványa, Siroki-Németh Andrea és Horvát Izabella, 

Csereháti Roma Önsegítő Egyesület, Kóka Ágnes, Add a kezed Egyesület- majd facilitált beszélgetés 

 

 Civil kezdeményezések fókuszában: a közösségi kohézió erősítése, közösségszervezés, közösségfejlesztés 

(facilitátor: Vartik Melinda) 

felkért előadók: Darázs Richárd, Átjáró Kulturális Egyesület, Galyasné Dósa Katalin, Kis Bocs Baba-Mama 

Közhasznú Egyesület, Dévényi-Pethes Adrienn és Ferencz Klára, a felhő csoport szervezői - majd facilitált 

beszélgetés 

 

13.00-13.05 Zárás, összefoglaló – a szekcióülések facilitátorai 

13.05-14.00 Ebéd, networking 

14.00-18.00 Forrásteremtési képzés civileknek (max 20 főt tudunk fogadni, előzetes regisztrációt igényel) 

Oprics Judit, adományszervezési szakértő  

A műhelyen megismerkedünk a civil szervezetek forrásteremtési módszereivel, a pályázati, lakossági és vállalati 

támogatások gyűjtésével, a szolgáltatási bevételekben rejlő lehetőségekkel. Bemutatjuk a legjobb hazai példákat, 

megnézzük milyen módszerek működnek a legjobban, milyen erőforrások szükségesek a fenntarthatóság 

megteremtéséhez. Példákon keresztül beszélünk arról, hogyan érdemes belekezdeni a lakossági adománygyűjtésbe 

és a vállalatok megkeresésébe, szervezetre szabottan ötletelünk, mik legyenek az első lépések. 

A konferencián és képzésen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, kérjük, részvételi szándékát (szállás-, 

és utazási költségtérítési igényét) ezen a linken jelezze legkésőbb 2019. november 14-ig: 

https://forms.gle/XAuZQgNNSRhjojY4A 

https://forms.gle/XAuZQgNNSRhjojY4A

