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CIVIL INNOVÁCIÓ
VIDÉKI SZERVEZETEK JÓ GYAKORLATAI A KÁRPÁTOK TÉRSÉGÉBŐL

2021. MÁRCIUS 23. 14:00-16:30

Program
14:00 Megnyitó – Köles Sándor, kuratóriumi elnök, Kárpátok Alapítvány-Magyarország
14:20 A közösség ereje - Makula Réka, XXI. Századi Roma Nők Egyesülete 
Az előadás után kérdések és válaszok 
15:20-15:30 Szünet
15:30 Közösségi stúdió és civil újságírás - ez az Egri SzövegTörzs – Törőcsik Gábor, Labor Egyesület
Az előadás után kérdések és válaszok 
16:30 Zárás

ELŐADÓINK

Makula Réka Törőcsik Gábor
Helyi közösségszervező, közösségfejlesztő, valamint a XXI.
századi Roma Nők Egyesületének vezetője 5 éve.

A Labor és a Part Egyesület aktivistájaként több izgalmas egri projektben vett
részt az elmúlt években: Critical Mass, Kis Zsinagóga Galéria, Part magazin,
Zenepavilon a Bikavér Ünnepen, TEDxEger, stb.   Emellett az Eger Városi
Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint korábban a
startupok elindítását támogató INPUT Programban koordinátorként is
dolgozott.Egyszer volt a Labor IT podcast vendége, de inkább marad a
szervezésénél.

Kérjük, regisztráljon a Webináriumra az alábbi űrlap kitöltésével 2021. március 22-ig. Az esemény előtt legkésőbb egy nappal küldjük a
csatlakozás technikai részleteit. Regisztráció: https://forms.gle/PJ9TZQY4ToLoySbHA

Csatlakozzon online Zoom webináriumunkhoz, és ismerkedjen meg két Észak-Magyarországon működő civil szervezet jó gyakorlatával. 

Labor Egyesület - A Labor Egyesület célja Eger megtartó erejének növelése.
Olyan közösséget építünk, amely elkötelezett a progresszió, a modernitás és
a tudomány értékei mellett.
Olyan közösségi stúdiót építettünk Egerben, amelyben lehetővé vált, hogy
egyének vagy kis közösségek hallassanak magukról a civil újságírás
eszközeivel - ez a SzövegTörzs.

Programunk egy négyalakalmas Webinárium-sorozat keretében valósul meg. Következő Webinárjaink:

2021. március 29.  – ukrajnai civil szervezetek jó gyakorlatai 
2021. április 14.  17:00 – szlovákiai civil szervezetek jó gyakorlatai
2021. április 23. 13:00 – lengyel civil szervezetek jó gyakorlatai

A program a Visegrádi Alap támogatásával valósul meg.

A XXI. századi Roma Nők Egyesülete immár 5. éve végzi
érdekvédelmi munkáját Nyíregyháza- Jósaváros területén a
hátrányos helyzetű családok körében.  A szervezet a Toronyházban
élők mindennapjait igyekszik megkönnyíteni, a gyerekeknek a
megfelelő fejlődésükhöz szükséges foglalkozásokat tartanak, a
felnőtteknek pedig álláskeresésben, szociális ügyeik intézésben
segítenek. Érdekérvényesítéssel, a hátrányos helyzetű közösségek
megszervezésével és kulturális, közösségi programok
lebonyolításával igyekeznek a helyiek életminőségét javítani.


