Családi Nap
MEGHÍVÓ

az „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok Jászberényben.” című projekt családi
nap rendezvényre
Jászberény Városi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt a
TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00003 projekt keretében megvalósuló „A
társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok Jászberényben.” projekt családi nap
rendezvényre.
A program időpontja: 2018. május 13. vasárnap 10.00 óra
A program helyszíne: Jászberény – Öregerdő – Ifjúsági tábor
A rendezvényt megnyitja: Szatmári Antalné, alpolgármester

PROGRAM:
10:00 – 14:00

családi játékos verseny
foci edzés + bajnokság
trambulin, ugrálóvár
főzés, ebéd
tánc, zene
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Városfejlesztési Iroda
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Tel: 06-57/505-718
e-mail: fejlesztes@jaszbereny.hu

“Az
önkéntesség
képzés

alapjai”

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek
fejlesztésével a Jászságban”

Alapítványunk munkatársai részt vesznek “Az önkéntesség
alapjai” című képzésen, amelyet
a JNSZM Esély Szociális
Közalapítvány szervezi az EFOP-1.3.5-16-2016-00312 című
pályázati program keretei között Jászberényben május hónapban.
Az önismeret, mások megismerésének fejlesztése, önbecsülés
erősítése, motiváció felkeltése az önkéntesen végzett
tevékenységek iránt gyakorlatokon keresztül. Az 5 alkalmas
képzés során az önkéntességhez kapcsolódó alapfogalmakat,
jogszabályokat fogják a résztvevők megtanulni.
Az
együttműködés képességének és mások megértésének képessége,
illetve a személyes mozgatórúgók azonosításának képességének
megismerése az egyik fő célja a képzésnek. A program részeként
elsajátításra kerül a csapatépítés, az önismeret és az
együttműködési
készség
fejlesztése
elméletben
és

gyakorlatban. A kapcsolatépítés és kapcsolattartás
képességének fejlesztése.
A képzésen lehetőségünk adódik a partnerszervezetekkel, más
civil szervezetekkel, szorosabb kapcsolatot kialakítani,
megoszthatjuk egymással tapasztalatainkat, észrevételeinket.
Ha te is szeretnél csatlakozni és megismerni az önkéntes
programok szervezésének alapjait, megteheted az alábbi e-mail
címen:baranyi.brigitta@eselyfk.hu .
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, egy szervezettől
több jelentkezőt is várunk!
További információk kérhetők Dr. Nagyné Varga Ilona szakmai
vezetőtől és Baranyi Brigitta projektmenedzsertől (JNSZM Esély
Szociális Közalapítványa, Szolnok) az alábbi elérhetőségeken
tel:
56/515-251
e-mail:
baranyi.brigitta@eselyfk.hu

vnilona@gmail.com;

Kék Séta
Sétáltunk és ragyogtunk!
“Helyet!” Alapítványunk idén is csatlakozott az Autizmus

Világnapja alkalmából, a „Light it up blue!” a RAGYOGJ KÉKEN!
nemzetközi kampányhoz, amelynek célja az hogy felhívja a világ
figyelmét az autizmussal élőkre.
A mai napon az összetartozás jegyében az ünnepélyes megnyitó
után Maci Alapítványi Óvoda, a Szent István körúti Egységes
Gyógypedagógiai Intézet és a Fogyatékkal Élők Klubjának
színvonalas műsora volt látható. Ezután közös városi
sétával,kék léggömbök feleresztésével és közös emlékfal
elkészítésével jelképezték a résztvevők, hogy támogatják az
autizmussal élőket, felhívva ezzel a figyelmet az ő
nehézségeikre.
Köszönjük a meghívást Fogyatékkal Élők Klubjának hogy
szervezésüknek köszönhetően részesei lehettünk ennek a ragyogó
rendezvénynek!

