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A „Gittegylettől a Főnix rendjéig”
programok

címmel kínált programokat a Civilek Napján a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért
Felelős Helyettes Államtitkársága és az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület – Borod-AbaújZemplén Megyei Civil Információs Centrum.
A Civil Nap részletes programja és az események értékelése:
8.00-18.00 Nyílt Nap
Értékelés
A Nyílt Napot és a meghosszabbított nyitva tartást előzetesen meghirdettük, illetve a napközben leadott
rádióműsorokban is többször elhangzott ez a lehetőség. A meghosszabbított nyitva tartást az ügyfelek,
és az érdeklődők nem igazán használták ki. 16.00-18.00 óra között csak e-mailben történtek
megkeresések, amelyekre egyébként is rövid határidővel válaszoltunk volna.
8.15 Várostörténeti játék a Rádió M műsorán
Értékelés
Miskolc leghallgatottabb rádiójában reggeli csúcs időben rendszeresen jelentkezik a várostörténeti
„betelefonálós” játék. Ennek kérdéseit a Civilek Napján a CIC állította össze. Így a játék kapcsán is szó
esett az ünnepről, illetve a programjainkról. A játék révén jóval több emberhez jutott el az esemény híre,
mintha kizárólag a sajtóközleményt olvastatunk be.
10.00-12.00 „Szocioply” társasjáték fiataloknak
Együttműködő partnerek: Ifjúságért Alapítvány – Család-, Esélyteremtési és Önkéntes Ház, Miskolci
Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete
Értékelés
A programot először a Miskolci Egyetem hallgatói körében hirdettük meg az Alkalmazott
Társadalomtudományok Intézete segítségével, illetve a „NEPTUN” rendszeren keresztül. Annak
ellenére, hogy a felhívás a „NEPTUN” rendszeren keresztül elért valamennyi hallgatóhoz, illetve a
szociológia és szociális munkás szakos hallgatók külön meghívást is kaptak a játékra nem jelentkezett
senki e körből. Ezért kerestük meg személyes kapcsolatok útján a Bláthy Szakgimnáziumot, amelynek
diákjai közül 18 fő vett részt. A résztvevők számára iskolai közösségi szolgálatot igazoltunk.
12.00-12.30 Széchenyi utca 12→2019.
Értékelés
A Civil Információs Centrum irodája előtt ajándéktárgyakkal és szórólapokkal várjuk az érdeklődőket.
A Miniszterelnökség által biztosított 100 db tollat, illetve az általunk készített 200 db szórólapot
szétosztottuk. A helyi médiumok figyelmét felhívtuk, hogy ez a program az országos
eseménysorozatnak is kiemelt eleme.
13.00-15.30 A „Gittegylettől a Főnix rendjéig” kvíz játék középiskolásoknak
Értékelés
A játék a népszerű quiznight (kocsmakvíz, pubquiz) mintájára épült fel. A játékba Miskolc négy
középiskolájából érkeztek 4-5 fős csapatok (összesen 22 diák vett részt a programon). A résztvevők
számára iskolai közösségi szolgálatot igazoltunk. A módszer alkalmas arra, hogy önállóan vagy az Új
Nemzedék Központtal közösen szervezzünk közösségi tanulási alkalmakat az iskolákban.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

