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Veszprém városában első alkalommal rendeztük meg a „Civilek Napja” alkalmából szervezett
esemény sorozatunkat. Az alábbi programelemekkel készültünk a napra:

Nyílt nap
A Veszprémi Civil Információs Centrum hosszabbított nyitva tartással nyílt napot tart az
érdeklődők számára, hogy bepillantást nyerhessenek a centrum munkájába kérdéseket
tehessenek fel a civil szervezetekkel, a civil szférával, a civilséggel, önkéntességgel
kapcsolatban.
Helyszín: Veszprém, Kossuth u. 10. 2/203. - CIC iroda
Időpont: 08:00 – 18:00 óráig

Civilek a téren!
Flashmob a veszprémi Kossuth utcán, a lakosság figyelmének felhívása a civil szervezetek
tevékenységére - szórólapozás, ajándékosztás a veszprémi diákság bevonásával
Helyszín Veszprém - Kossuth utca
Időpont: 12:00 – 13:00

Csapatépítő játék a diákoknak a civilség jegyében
Helyszín: Veszprém, Kossuth u. 10. 2/203. - CIC iroda
Időpont: 13:30 – 16:00

Az eseményt a megrendezése előtt két héttel kezdtük promótálni a levelezőlistánkon,
honlapunkon, a közösségi médiában. Médiapartnereink az esemény során a helyi rádió (MÉZ
Rádió) és a helyi TV (Regina Televízió) voltak. A rádió a 12. órakor kezdődő „Civilek a
Téren” megmozdulásunkra érkezett ki, és a helyszínen készített rögtönzött interjúkat a
közreműködő önkéntes diákokkal, civilekkel és járókelőkkel. A televízió felvételeket és
interjút készített a több helyszínen a nap során.
Az eseménysorozatunk az egész napon átívelő nyílt nappal kezdődött, mely során a civil
szervezetek hosszabbított nyitva tartással vehették igénybe szolgáltatásainkat, illetve
érdeklődőket vártunk a lakosság köréből kérdéseikkel a civil szférával kapcsolatosan.
12 órakor kezdődött a „Civilek a téren” elnevezésű akciónk, mely során a veszprémi
középiskolákból toboroztunk önkénteseket a Civilek napja alkalmából nyomtatott
szórólapjaink illetve a Miniszterelnökség jóvoltából kapott ajándék tollaink kiosztására.
A tanítási időszak ellenére – igazgatói engedéllyel – 15 diák segítette a munkánkat.
Az ajándékosztás-szórólapozás felkeltette a járókelők figyelmét, sok érdeklődő érkezett
standjainkhoz, akiknek szóban is felhívhattuk a figyelmét a civil szervezetek fontosságára.
Erre az önkéntes diákok is kaptak felkészítést, hogy ne csak a szóróanyagokat osszák szét,

hanem a kérdésekre is válaszolni tudjanak. Ezen megmozdulás során civil szervezetek is
segítették a munkánkat.
A harmadik programelemet a csapatépítő játék alkotta, mely során a diákság figyelmét
szerettük volna ráirányítani a civilek munkájára, egyúttal betekintést nyerhettek a nonprofit
szervezetek munkájába, csapatmunkában játékos feladatok során.
A játék után pizza ebéddel láttuk vendégül a résztvevőket.
Összességében sikerrel zártuk a napot, a következő évben az igények mentén mindenképpen
tervezzük a folytatást, több civil szervezet bevonásával.
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