Civilek napja a Budapesti Civil Információs Centrumban

2019. február elsején a Miniszterelnökség által meghatározott támpontok mentén Budapesten is
megrendeztük a „Civilek Napját”. Elsődleges és legfontosabb alapelvként a velünk kapcsolatban lévő
szervezeteknek szerettünk volna plusz szolgáltatást nyújtani és egy aktív, beszélgetős, kötetlen
problémamegoldó nyílt napot tartani. A Centrum speciális földrajzi elhelyezkedéséből adódóan rögtön
felmerült, hogy a Belvárosban kell helyet találnunk a programnak, így a kötelező elemként megjelölt
fiatalok bevonása okán az Új Nemzedék Központ segítségét kértük, hogy a Királyi Pál utcában lévő
közösségi terük lehessen a központi helyszínünk.
A nyílt napon a civiljeink folyamatosan adták egymásnak a kilincset, párhuzamosan több területen is
folyt a tanácsadás, nagy örömünkre több olyan érdeklődő volt, aki még csak most szeretne civil
szervezetet alapítani. 10:00-től pénzügyi szaktanácsadónk, Dr. Orosz Ágnes, 13:00-tól pedig jogi
szaktanácsadónk, Dr. Benkő Ingrid is erősítette a tanácsadói csapatot. Mivel ebben az időszakban
kiemelt figyelem övezi a pályázati területet, nagyon sokan jöttek a NEA pályázatokhoz kapcsolódó
kérdéseikkel, a pályázati űrlap kitöltése közben felmerülő problémáikkal. A 14:00-kor kezdődő
interaktív programunkat is e téma köré szerveztük, ahol a társadalmi felelősségvállalási
szaktanácsadónk, Kuremszki Andrea vezetésével a jelenlévők eddigi pályázati tapasztalataikat
osztották meg és adtak ötleteket, segítséget, tippeket egymásnak. 16:00-tól az Új Nemzedék
Központtal közösen 14-25 év közötti fiataloknak szerveztünk beszélgetést a civil szerepvállalással és
az önkénteskedéssel kapcsolatban. A fiatalok egyike már létrehozott egy kis helyi szervezetet, így ő is
sok érdekes információt osztott meg egy teljesen más aspektusból.
Centrumunk ezen kívül részt vett az ELTE ÁJK nyílt napjának expóján, ahol egy játékos kérdőív
segítségével az önkénteskedésre és a civil aktivitás fontosságára hívtuk fel a fiatalok figyelmét. A
jövőben tervezzük, hogy kimegyünk hasonló rendezvényekre, több aktivitással, mivel a fiatalok
nagyon érdeklődőnek mutatkoztak. A helyszínen kitöltött kérdőívek alapján a többségük nagyon
élvezte az iskolai közösségi szolgálatot, egynegyedük jelenleg is végez önkéntes tevékenységet, a
többiek pedig szeretnének a jövőben bekapcsolódni valamilyen szinten egy civil szervezet munkájába.
A tollak és a szórólapok kiosztását kapacitáshiány miatt a Communication Concept Kft-re bíztuk. A
Széll Kálmán térre esett a választásunk, mivel talán ez Budapesten a legforgalmasabb rész, ahol
rengeteg olyan gyalogos fordul meg, aki nem külföldi turista. Sajnos Budapesten a területfoglalási
engedélyeket nem lehetséges ilyen rövid idő alatt megszerezni, így hoszteszeink folyamatos
mozgásban voltak, a Mammut bevásárlóközpont felé tettek egy nagy kört. Elmondásuk szerint nagyon
kevés elutasító ember volt, de ennek nyilvánvaló oka, hogy azt se tudják mit osztanánk, de
bizalmatlanságból már le se állnak. Az viszont kifejezett öröm volt számunkra, hogy több civil
szervezetben tevékenykedő hölggyel találkoztak – két vezetővel is –, így valóban értelme volt a

szórólaposztásnak, megfelelő helyre kerültek. Hogy látványos legyen az akció, csináltattunk
világoszöld egyenpólókat, melyeket a nyílt napon mi is viseltünk.
Az eseményt meghirdettük a levelezőlistánkon, a Facebook oldalunkon, a honlapunkon, bekerült a
NIOK hírlevelébe/honlapjára:
https://www.nonprofit.hu/civil_kalendarium/Meghivo-a-CivilekNapjara?utm_source=NIOK+h%C3%ADrlev%C3%A9l&utm_campaign=593bf598aeEMAIL_CAMPAIGN_2019_01_31_10_59&utm_medium=email&utm_term=0_05493e6146593bf598ae-280676269
Utókommunikáció volt a Facebook oldalunkon, bekerül a pénteken megjelenő hírlevelünkbe,
megjelent az Origón:
http://www.origo.hu/itthon/20190201-szazadvegkozlemeny.html?fbclid=IwAR0Rw1KxEJQxWo9qqDRjl_z_sicLecr3wG2GLBQEoAGtUPzrVVbRy2
LVcZU
A 888-on:
https://888.hu/article-szazadveg-nelkulozhetetlen-a-civil-szervezetek-munkaja
A Magyar Hírlapban:
http://magyarhirlap.hu/cikk/139761/Szazadveg_Nelkulozhetetlen_a_civil_szervezetek_munkaja

Nagyon jó ötletnek tartjuk az országos rendezvénysorozatot és jövőre is szeretnénk a lehetőségeinkhez
mérten a legszínvonalasabban megszervezni, azonban a fővárosban minimum 2 hónappal előbb el kell
kezdeni a szervezést, a helyszín kiválasztását, a területfoglalási engedély kikérését (pl. flashmobhoz),
a rendezvény promócióját; illetve a középiskolákba szánt „rendhagyó osztályfőnöki órával” is
rengeteget foglalkoztunk, de hiába próbálkoztunk, telefonáltunk, sajnos nem tudtuk megvalósítani a
rendelkezésünkre álló 2 és fél hét alatt.

