
Idén hatodik alkalommal kerül átadásra a Beke Pál Emlékcím, amely alkalomból a 

díjat alapító szervezetek Konferenciát szerveznek, amikor átadásra kerülnek az em-

lékcímek.  

 

Ki volt Beke Pál? 

Beke Pál (1943-2009) népművelő, a GYIÖT történetének tagadhatatlanul legfonto-

sabb alakja, hisz ő volt az, aki meghonosította – francia minta alapján – a 

gyermekönkormányzatiságot Magyarországon.  

 

Mi az a Beke Pál Emlékcím? 

A Beke Pál Emlékcímet a Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete, a Kö-

zösségfejlesztők Egyesülete, a Magyar Comenius Társaság, a Nemzeti Művelődési 

Intézet és a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság alapította. Az elismerést 

minden évben két szakember kapja meg: egy, aki a közösségi művelődés; és egy, 

aki a gyermek- és ifjúsági munka területén dolgozik. Az Emlékcím első alkalommal 

2010-ben került átadásra. A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság minden 

évben jelölhet a gyermek- és ifjúsági munka területén kiemelkedő, Emlékcímre érde-

mes személyt.  

 

Mi a teendőtök? 

Ha úgy érzitek, ismertek olyan embert, aki munkássága alapján érdemes lehet erre a 

címre, aki aktív, és megérdemli, hogy elismerjék a munkáját, küldjetek egy e-mailt a 

gyiot@gyiot.hu címre a jelölt személy nevének, elérhetőségeinek megadásával, to-

vábbá kérjük, hogy csatoljátok a jelölt személy szakmai munkásságának összefogla-

lását, és egy 3-5 mondatból álló indoklást, amelyben röviden és tömören kifejtitek, 

hogy miért tartjátok alkalmasnak az adott személyt a Beke Pál Emlékcím elnyerésé-

re.  

 

Ötleteket, jelöléseket 2016. február 25-ig tudunk fogadni. Bármilyen kérdés, kérés 

esetén bizalommal forduljatok hozzánk a gyiot@gyiot.hu e-mail címen, illetve a 06-

70/555-2450-es telefonszámon Bálint Andrea alelnökhöz. 

Beköszönő 

Gyermek– és Ifjúsági Önkormányzati Társaság 

GYIÖT Hírlevél 

A tartalomból: 

Logó pályázat! 2 

Zalaszentgróton is 
alakul gyermek-

önkormányzat 

2 

Ne ítélj elsőre! 

Fotókiállítás 

4 

Teszünk érted! 4 

Kampánybizottsá-

gi tag a GYIÖT 

5 

Facilitation 

Academy vol.2. 

5 

  

 2016. február 10. 

Kinek adnátok Beke Pál Emlékcímet?  

Kedves Olvasó! 

Meglehetősen pörgősen és eseménydúsan indult a GYIÖT számára a 2016-os év, 

és ahogy az idei naptárat elnézzük úgy tűnik, hogy ez ebben az évben már nem is 

nagyon fog változni, értsétek ezt a lehető legpozitívabb értelemben! Ezért nem is 

szaporítjuk tovább a szót, hanem bele is csapunk egyből a lecsóba! Szemezgesse-

tek  bátran és örömmel a lenti cikkekből, jelöljetek szakembereket, tervezzetek logót, 

gyertek el a GYIÖT rendezvényeire, legyetek minden nap GYIÖK-ösök, de leginkább 

élvezzétek! :) 



A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság (továbbiakban: GYIÖT) pályázatot hirdet a 2016-2017 folyamán megvaló-

sításra kerülő RÉszreVétel című projekt logójának megszerkesztésére, elkészítésére. Szeretnénk, ha a szervezetünk által 

megrendezett program logója is a fiatalok elképzelései alapján valósulna meg, és így híven képviselje őket.  

 

RÉszreVétel című projektünk fő célja a fiatalok és döntéshozók találkozóinak lebonyolítása során a Gyermek- és Ifjúsági 

Önkormányzati Társaság által már korábban elért eredmények multiplikálása fiatalok aktív bevonásával, valamint a már 

megszerzett tapasztalatok felhasználásával és rendszerezésével módszertani gyűjtemény összeállítása, annak érdekében, 

hogy mind a felnőtt döntéshozók, mind pedig az átlag fiatalok képesek legyenek a strukturált párbeszéd hazai és európai 

szintű folyamataiba érdemben bekapcsolódni.  (A projekt bővebb leírása elérhető a www.gyiot.hu oldalon.) 

 

A pályázatokat e-mailben kell elküldeni a reszrevetel@gyiot.hu e-mail címre, majd ezt követően a beérkezett pályaművek 

közül a GYIÖT elnöksége fogja kiválasztani a nyertes logót. Az eredményről minden pályázó kiértesítésre kerül legkésőbb 

2016. március 20-ig. 

 

Az első helyezett pályamű a projekt során létrejövő összes dokumentációban meg fog jelenni. A nyilvános felhasználáson 

kívül az első helyezettet nyereményben részesítjük, továbbá kölcsönös megállapodás esetén a logóval (is) ellátott, a projekt 

során elkészülő további termékek (mappa, toll, molino, roll up, stb.) elkészítésével is a nyertes pályázót bízzuk meg.  

 

Pályázati feltételek:  

 A pályázaton minden 12-30 év közötti gyermek és fiatal részt vehet egy vagy több pályaművel. 

 A pályaműveknek tükrözniük kell a GYIÖT szervezetének fiatalos lendületét.  

 A pályaműveket folyamatosan, de legkésőbb 2016. március 4-én, pénteken 24.00 óráig lehet megküldeni a 

reszrevetel@gyiot.hu címre.  

 Minden pályázónak el kell küldeni a pályamunkáját és a pályázói adatlapját szkennelt vagy postai úton. (Az adatla-

pon szereplő adatokat harmadik személynek nem adjuk ki, azokat bizalmasan kezeljük.) 

 A logónak vektorgrafikusnak kell lennie, hogy azt a jövőben könnyedén tudjuk használni. 

 

A pályázói adatlap letölthető a www.gyiot.hu oldalról a Letölthető anyagok közül. 

 

A pályaműveket és a pályázati adatlapot kitöltve a reszrevetel@gyiot.hu e-mail címre kérjük elküldeni. A pályázati adatlapo-

kat postai úton is el lehet juttatni a GYIÖT székhelyére (6800 Hódmezővásárhely Serháztér utca 9.) Ebben az esetben a 

postára adás legkésőbbi időpontja 2016. március 4. lehet. A pályaműveket minden esetben el kell küldeni e-mailben, kép-

formátumban.  

 

Bővebb információ: Bálint Andrea – alelnök 70/555-2450 vagy gyiot@gyiot.hu  és természetesen a Gyermek- és Ifjúsági 

Önkormányzati Társaság Facebook oldalán.  

 

A pályaművek elkészítéséhez sok sikert és kellemes időtöltést kívánunk! 

 

L O G Ó P Á L Y Á Z A T 

FELHÍVÁS 
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Az ifjúsággal való foglalkozásom 

első alkalma gimnáziumban volt, 

amikor bekerültem a kollégiumunk 

diákönkormányzatába. Ez után 

kezdett el körvonalazódni bennem, 

hogy emberekkel, és lehetőleg 

fiatalokkal szeretnék majd foglal-

kozni. Gimnázium után elvégeztem 

a Szegedi Tudományegyetemen az 

óvodapedagógia szakot, ahol mel-

lékesen tanultunk gyermek és ifjú-

ságvédelmet. Akkor alakult ki ben-

nem, hogy a kisgyerekek mellett 

mindenképpen szeretnék a mai 

fiatalokkal is foglalkozni, így kerül-

tem a Károli Gáspár Református 

Egyetem szociális és ifjúsági mun-

ka – ifjúságsegítő szakirányára, 

ahol jelenleg utolsó éves hallgató 

vagyok. 

 

Új személy a GYIÖT életében! - Mudrity Sára (Saci) bemutatkozása 

A GYIÖT-re a gyakorlati hely kere-

sése alkalmával bukkantam rá, így 

ebben a félévben a Társaságnál 

fogok gyakornokként ténykedni.  

 

Kedvenc film: Harcosok klubja, 

Eredet, Hair 

Kedvenc könyv: Antoine de Saint-

Exupéry –A kis herceg, Rachel 

Ward – Számok  
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Január elején ültünk össze először, 

mint alakuló csoport, majd megha-

tározott időnként újra összegyűl-

tünk és részletesen átbeszéltük, 

valamint kidolgoztuk a választási 

szabályzatot. A csoport 5 állandó 

tagból állt. 

 

Az első alkalmakon a Gyermek és 

Ifjúsági Önkormányzat szerepét, 

működésének menetét beszéltük 

meg. A következő üléseken már 

kidolgoztuk az egész szabályzatot 

és a hozzátartozó szöveges doku-

mentumokat. Az utolsó alkalommal 

közösen átolvastuk az előzőekben 

összeállítottakat és ünnepélyes 

keretek között megünnepeltük az 

alakuló csoport létrejöttét, valamint 

rövid, de annál hasznosabb műkö-

dését. 

 

Az üléseken mindig jó hangulat 

volt, sokat segített a barátias légkör 

GYIÖK alakulás Zalaszentgróton 

a jó ötletek kialakításában. Bepil-

lantást nyerhettünk, hogy milyen 

módon zajlik a felnőtt választás 

előkészítése, tehát sok új informá-

cióval, és értékes tapasztalatokkal 

gazdagodhattunk. Ezúton is szeret-

ném megköszönni a Zalai Hazaté-

rőknek a sok segítséget és az új 

ismereteket. 

 

Marancsics Máté 

alakuló csoporttag 

A Reményt a Gyermekeknek Köz-

hasznú Egyesület és a Norvég Civil 

Alap pályázatot írt ki még tavaly 

nyáron a No Hate Speech Mozga-

lom keretein belül  (Szelíd szavak-

kal a gyűlölet ellen projekt). 

Az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági 

Önkormányzat a kiírásra egy szte-

reotípiák leküzdését segítő fotókiál-

lítással pályázott, és nyert! A cél az 

volt, hogy olyan Orosházán élő/

dolgozó embereket mutassanak 

be, akikre illik bármely – a köztu-

datban lévő - előítélet, ők viszont 

rácáfolnak erre magánéletükkel, 

hobbijukkal vagy foglalkozásukkal. 

A kiállítás 2015. októberében való-

sult meg a településen 3 helyszí-

nen. Sikeres volt, sok pozitív visz-

szajelzést kapott…. 

Itt vége is lehetne a történetnek, 

azonban a tervezetthez képest 

némi csúszással, idén január 27-én 

felkerültek a képek a kiállítás kö-

zösségi oldalára és azóta a szerve-

zők számára is hihetetlen sikereket 

ért el: 

-         55.348 embert ért el és 

2.092-en osztották meg; 

-         számos hírportál írt róla (pl. 

s z e r e t l e k m a g y a r o r s za g . h u , 

lemon.hu, nlcafe.hu, blikk.hu, 

borsonline.hu); 

-        nyomtatásban  megjelent a 

Bors Napilapban és a Békés Me-

gyei Hírlapban; 

-         valamint a szervezők mesél-

tek róla a TV2 Tények és Mokka 

című műsoraiban. 

Ne ítélj elsőre! Fotókiállítás 

Jelen cikk célja azonban nem a 

dicsekvés! :) 

A szervezők mindenhol felhívják a 

figyelmet arra, hogy bárkinek szí-

vesen (értsd: ingyen) kölcsönadják 

a kiállítás anyagát, így várják az 

országban működő gyermekönkor-

mányzatok jelentkezését is! 

 

Elérhetőségek:  

A kiállítás közösségi oldala 

A szervezők telefonos elérhetősé-

gei: 06703375034; 06703391268. 

. 

https://www.facebook.com/Ne-%C3%ADt%C3%A9lj-els%C5%91re-Fot%C3%B3ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-1515617728758570/
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Január 15-17. között volt az idei első 

Elnökségi ülésünk Budapesten, ame-

lyen az Elnökség és a FET tagjai szin-

te teljes létszámban részt vettek. A 

pénteki napon intenzív előkészítő 

megbeszélésünk volt, ahol elsőként a 

tavalyi év végén az egyesület életé-

ben bekövetkezett események kerül-

tek átbeszélésre. Ezt követően a 

RÉszreVétel projekt megvalósításá-

nak főbb kérdései kerültek reflektor-

fénybe. (Ezekről részletesebben is 

olvashattok hamarosan.) Megtárgyal-

tuk azt is, hogy az következő pályáza-

ti felhívásokon milyen projektekkel 

tudnánk a GYIÖK-ök számára hasz-

nos pályaművekkel indulni.  

Szombat reggel már az új irodánkban 

tudtuk folytatni az elnökségi ülést. 

Arról, hogy hogyan lett saját kis he-

lyünk Budapest belvárosában... ha-

marosan elmeséljük. Erre a napra 

meghívást kapott néhány, a szerveze-

tünk mindennapi életébe újonnan és 

aktívan becsatlakozó kívánó fiatal 

barátunk. Mudrity Sára, aki gyakor-

nokként fogja segíteni munkánkat a 

következő félévben (róla többet is 

megtudhattok honlapunk Rólunk/

Tisztségviselők menüpontja alatt is), 

illetve Áncsán Levente, Bodor Márk 

és Földi Károly, akik a projektek meg-

valósításában kívánnak nagyobb sze-

repet betölteni. Velük együtt vágtunk 

Januári elnökségi beszámoló 

bele szombaton a munkába, de ter-

mészetesen a gördülékenység érde-

kében minden tisztségviselő és maga 

a szervezet is részletesen bemutatko-

zott és bemutatásra került számukra. 

Az elnökségi hétvége további része 

rengeteg ötleteléssel, és konkrét fel-

adatok elvégzésével telt, melyek ho-

zományait  minden tagunk és 

gyermekönkormányzatos élvezni fog 

az elkövetkező évben, illetve évek-

ben.  

2015 és 2016-ban a Gyermek- és 

Ifjúsági Önkormányzati Társaság 

együttműködőként vesz részt az Or-

szágos KID Egyesület által koordinált 

Teszünk érted! Vállalod a kihívást? c. 

projektben.  Mindez a Pécsi Tudo-

mányegyetem Általános Orvostudo-

mányi Karának Orvosi Népegészség-

tani Intézetének oktatóival, kutatóival 

és a Reményt a Gyermekeknek Köz-

hasznú Egyesület szakembereivel 

közösen valósul meg. 

 

A program szakmai tartalmát megala-

pozza az, hogy mind Magyarorszá-

gon, mind az Európai Unióban priori-

tást élvez az egészségnevelés, a kör-

nyezeti fenntarthatóságra nevelés, 

illetve a munkaerő-piaci esélyek növe-

lése a fiatalok körében. Így ezen há-

rom területen belül kapnak a résztve-

vő fiatalok és szakemberek gyakorlati-

as, használható ismereteket, informá-

ciókat, feladatokat, élményeket. A 

programban négy régióban valósul 

meg kollégiumi diákok és nevelőik 

számára képzéssorozat, amelyhez 

nem-formális nevelési módszertant 

választottunk. A GYIÖT ebben nyújt 

segítséget, mint tapasztalt szervezet 

a nem-formális nevelés területén.  

 

A programot a Nemzeti Együttműkö-

dési Alap (NEA) támogatja, és a tá-

Teszünk érted! Vállalod a kihívást?  

mogatásnak köszönhetően négy régi-

óban sikerült a komplex interdiszcipli-

náris, részvételen alapuló képzést 

diákokkal és nevelőikkel közösen 

megvalósítani. A program eljutott 

Debrecenbe, Veszprémbe, Gyulára 

és február második hetében Pécsre 

is.  

 

A GYIÖT további együttműködés re-

ményében az említett partnerekkel 

együtt a 2016-os NEA szakmai pályá-

zati kiírására is csatlakozott az Orszá-

gos KID Egyesület programjához, 

amely a jelenleginek a folytatása.  
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Kampánybizottsági tag lett a GYIÖT 

Az Európa Tanács No Hate 

Speech Mozgalmának a GYIÖT 

2013 óta aktív tagja, saját hálóza-

tán belül folyamatosan terjeszti a 

Mozgalomhoz kapcsolódó esemé-

nyeket, lehetőségeihez mérten 

programokat és eseményeket szer-

vez, amelyre a tagszervezeteit is 

buzdítja és lelkesíti. 

 

A kampányról a tavalyi évben is 

több ízben beszámoltunk, és így 

emlékezhettek, hogy 2017-ig bizto-

san tovább tart a kampány, így 

hazai szinten is számos teendő 

van. A GYIÖT, Gulyás Barnabás 

képviseletével meghívást kapott az 

Emberi Erőforrások Minisztériumá-

tól, hogy vegyen részt a No Hate 

Speech Mozgalom Kampánybizott-

ságában.  

 

Az első ülést 2016. február 8-án 

tartotta a Kampánybizottság a Bu-

dapesti Európai Ifjúsági Központ-

ban. Az újjáalakuló ülésen a tagok 

megválasztották Nedeczky Lillát 

elnöknek, és Jósa Bálintot alelnök-

nek. Mindketten a kezdetek óta 

aktív szerepet töltenek be nemzet-

közi és hazai szinten is a kampány 

céljainak elérése érdekében, nevük 

szinte összeforr a No Hate Speech 

Mozgalommal. Gratulálunk nekik! 

 

A Kampánybi-

zottság havonta 

ülésezik majd, a 

következő ülésig 

pedig a munka-

rendet és munka-

tervet készítik el 

a tagok. A Kam-

p án yb i zo t t s ág 

munkájáról rend-

szeresen beszá-

molunk majd 

Nektek! 

B i z o -

n y á r a 

e m l é -

k e z t e k 

a r r a , 

h o g y 

tavaly megszerveztük a Facilitálás 

Akadémiájának első kiadását, ami 

azért is volt egyedülálló, mert fő-

ként tapasztalatlan vagy csak ke-

vés tapasztalattal rendelkező ifjú-

sági munkásoknak nyújtott lehető-

séget gyakorlati tapasztalat szer-

zésre.  

 

A tavalyi évben a második kiadását 

is megterveztük a programnak, 

amelyet bővítettünk és az volt a 

célja, hogy korrigálja azokat a pon-

tokat a projektben, amelyeket a 

megvalósítás során vettünk észre. 

Legyen az szakmai, vagy logiszti-

kai szempontból felismert javítandó 

pont, az új pályázati anyagban 

figyelembe vettük a tapasztalatain-

kat.  

A 2015-ös utolsó Erasmus+ pályá-

zati határidőre beadott pályázatunk 

nagyon magas pontszámot kapott 

ugyan, de támogatásban nem ré-

szesült. Az idei első beadási határ-

időre még jobban átdolgoztuk a 

projekttervet a bírálók javaslatára, 

valamint növeltük a résztvevő or-

szágok számát úgy, hogy közben 

csökkent a résztvevők összes lét-

száma.  

 

A 2016. július 18-26. között Vesz-

prém és agglomerációs környeze-

tében megvalósuló Facilitation 

Academy vol.2. nevű képzésünk 

célja, hogy felkészítse a résztvevő-

ket alapvető csoportvezetés és 

Facilitation Academy, a második kiadás 

irányítással kapcsolatos feladatok 

ellátására, azáltal hogy ehhez kap-

csolódó készségeiket fejleszti a 

nem-formális pedagógia és a ta-

pasztalati úton történő tanulás esz-

köztárával. A képzést követően a 

résztvevőknek lehetősége nyílik 

egy már pályázati forrással rendel-

kező ifjúsági csere facilitálására, 

amely a gyakorlati tapasztalatszer-

zést szolgálja. Mindezt 2016.09.26-

10.03. között fogják a képzésen 

résztvevők megvalósítani, amely a 

“Hősök” támájához kapcsolódik.   

 

BÍzunk benne, hogy projektünk 

eredményes elbírálásban részesül, 

és  ebben az ese tben  a 

gyermekönkormányzatos és/vagy 

az  ifjúsági munka iránt érdeklődő 

fiatal szakembereknek is nyílik 

majd lehetősége a részvételre.  



Oldal  6 GYIÖT Hírlevél 

Hírlevelünk következő száma: 

 

várhatóan 2016. március 11-én jelenik majd 

meg, amelyhez várjuk a gyermek– és ifjúsá-

gi önkormányzatok, valamint a számukra 

értékes információkat, felhívásokat, beszá-

m o l ó k a t  k é p e k k e l  a  

gyiot@gyiot.hu e-mail címre! 

Lapzárta: 20156 március 7. 

 

Impresszum: 

Kiadó: Gyermek– és Ifjúsági Önkormányzati Társaság  
Felelős kiadó: Gulyás Barnabás, elnök 
Szerkesztette: Bálint Andrea, alelnök 
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Elérhetőségeink:  

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Serháztér utca 9.  
E-mail: gyiot@gyiot.hu 
Honlap: gyiot.hu 
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Gyermek-es-
Ifjusagi-Onkormanyzati-Tarsasag/153215128054310 

Mond el véleményedet a GYIÖT Hírleveléről! 

Hírlevelünk fejlesztését, tartalmasabbá és látványosabbá tételét segítsd Te is, véleményed elmondásával.  

A kérdőív néhány perc alatt kitölthető és anonim. Kitöltését köszönjük! 

Az újév számos lehetőséget tartogatott szá-

munkra már a korai időszakban is, amelynek 

révén és köszönhetően a szervezetünk Buda-

pesten irodát nyit.  

 

Ahogy a korábbi hírlevelünkben beszámoltunk 

az Európai Bizottság Erasmus+: Fiatalok Lendü-

letben Programjának köszönhetően támogatást 

nyert a RÉV (RÉszreVétel) projektünk, amelynek 

megvalósításához elengedhetetlenné vált egy 

iroda fenntartása a munka megszervezésének 

és a projekt megfelelő végrehajtásához, illetve a 

mindennapi munkavégzéshez budapesti hely-

színre van szükségünk.  

 

A GYIÖT budapesti irodahelyiségének megtalá-

lásában egy korábbi partnerünk segítsége révén 

jutottunk sikerre. A GYIÖT ugyanis a Magyar 

Cserkészlány Szövetség irodahelyiségébe költö-

zik, amellyel a két szervezet közötti együttműkö-

dés szorosabba fűzhető, és újabb alapokra is 

emelhető. 

 

Az irodában lehetőség lesz a jövőben kisebb 

létszámú találkozók, képzések megvalósítására 

is, amellyel így egy állandó bázisra lelhet szerve-

zetünk.  

 

Az irodánk címe: 1094 Budapest, Angyal utca 4. 

(alagsor) 

GYIÖT iroda Budapesten 

https://docs.google.com/forms/d/1Mv_v-yIMRI2FvUWuf_6BFg-21zAg-VfHOt34WAxoop0/viewform

