CIVILEK NAPJA
a Pest Megyei Civil Információs Centrumnál
2019. február 1.
Mottó: nekünk minden nap „a Civilek Napja”!
Február 1-jén a Pest Megyei Civil Információs Centrum nyílt napot tartott, aminek híre
a helyi, a megyei sajtóban és különböző más csatornákon meghirdetésre került. A program
előzetes beharangozásaként január 25-én a Lakihegy Rádió - http://lakihegyradio.hu/- riportere
dr. Bóna Zoltán szakmai vezetővel és Nagyné dr. Csobolyó Eszter szakmai tanácsadóval
beszélgetett. A felvétel január 27-én volt hallható a Mozaik című műsorban 14 órakor, január
29-én kedden 19:10-kor pedig az ismétlésben. A műsor az alábbi linken érhető el, a riport 48:30
perctől hallható: http://lakihegyradio.hu/hangos-archivum/mozaik-januar-27-0; Mozaik (január
27.) „Műsorunk végén a február 1-jén Dunavarsányban rendezendő Civil Napra hívjuk fel a
figyelmet.”
A nyílt napról, a civilek köszöntéséről és tájékoztatásukról szórólapot készítettünk, amit
online különböző fórumokon és felületeken február 1-je előtt megjelentettünk, valamint papír
alapon a Civilek Napján a megye különböző pontjain kiosztásra került. Megjelent a január havi
második hírlevelünk, ami – a szórólap tartalmát is magában foglalva - aktuális felhívásainkat,
pályázati lehetőségeket, képzést, meghívót foglal magában. Természetesen ez az anyag is a
szórólapnak megfelelően online, valamint papír alapon megjelent és töltötte be funkcióját. A
Civilek Napjára kvízzel is készültünk, ami 10 kérdést ölel fel a civil élet különböző területeiről
és széles körben kereste és buzdította a versenyen való résztvevőket. Az online beérkezett
helyes válaszadókat ajándékkal jutalmazzuk. Mindhárom sajtómegjelenést mellékletként
csatolom.
Természetesen irodánk a pénteki nyitvatartási rend szerint 18 óráig várta az
érdeklődőket, a hosszú nyitva tartás a jelenléti ív és a fényképek tartalma szerint tanácsadás
formájában is betöltötte feladatát.
Tekintettel arra, hogy az irodánk székhelyén, Dunavarsányban középiskola nincs, ezért
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https://birokhalasztelek.hu/kozepiskola/ - vettük fel a kapcsolatot és dr. Bóna Zoltán szakmai
vezető a Civil Napján 9 órától két órás időtartamba, 60 érettségire készülő diáknak interaktív
tájékoztató napot tartott a civilségről, a civil szervezetről. Részükre a kvíz kiosztásra, majd
pedig közös részletes megbeszélésre került, jutalmul Pest Megyei CIC-es tollal és csokoládéval
készültünk.      A rendezvényre meghívtuk a Kis Duna Médiát - http://www.duna-media.hu/ -,
hogy közvetítsen, valamit készítsen beszámolót, riportot. Az erről készült műsor most
csütörtökön, február 7-én lesz látható 19 órától, valamint ismétlésként jövő csütörtökön, 14-én
22 órától. A programról készült fényképeket mellékletként csatolom. Tekintettel arra, hogy a
video anyag még nincs megvágva, azt elkészülte után, a pénteki napon pótlólag megküldöm.
A "CIC Házhoz megy" projektünk keretében kollégám február 1-jén egész nap Pest
megyét járta, felkeresett három Civil Központot: Gödöllőn, Üllőn és Ecseren. Elment olyan
szervezetekhez, akik valamilyen okból - pl. a vezető kismama és babával van otthon,
munkabeosztási nehézségek stb. - nem tudnak rendezvényekre eljutni. 12 órakor Gödöllőn
osztotta a járókelők részére a Civilek Napja alkalmából elkészített ajándéktárgyat és szórólapot.
Ahol járt, üdvözölték a Civilek Napját.
A közösségépítő programunk karitatív tevékenységként valósult meg a délután
folyamán, amikor helyi/környékbeli fiatallal kétfogásos vacsorát készítettünk a dunavarsányi
SDG Közösségi Házban. A fiatalok mellett mozgósítottuk azokat a helyi civileket, akiknek
programjában szerepel a szociális gondoskodás. Jó volt látni a krossz-generációs csapatépítést,
azt követően pedig szintén jó volt látni az asztalnál együtt ülő rászoruló meghívottakat és a

vacsorát készítőket. Ebben a többoldalú csapatépítésben a helyi Általános Iskola, a
Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, a helyi Vöröskereszt, a helyi
Máltai Szeretetszolgálat, a Soli Deo Gloria Közösség, a Református Missziói Alapítvány, a
Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány és Cserkészcsapat, a Református Egyházközség Diakóniai
Közössége, valamint a Lányok, Asszonyok Klubja vett részt.
Az általunk sikeresnek ítélt Civilek Napja álláspontunk szerint az elkötelezett
szolgálatunkat erősíti, s azt a szándékunkat, hogy nekünk minden nap „a Civilek Napja” legyen! 	
  

