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„Hitelesség nincsen konkrétság nélkül.”
Oravecz Imre

AKTUÁLIS HETI AKTIVITÁSOK

A

Kreatív ötletbörze

csütörtök esti Kreatív ötletbörze célja,
hogy minél többen mondjanak jobbnál
jobb ötleteket. A résztvevők szabadon elmondhatják az ötletüket, a következő körben pedig ezek kerülnek szűkítésre. Egy hirtelen jött
ötlet is lehet jó gondolat, közösen még jobbat
hozhatunk ki belőle. A beszélgetésekkel egymást is ösztönözhetjük, esetleg egyedi ötlet elmondására is.
Józsi vezetésével a média lehetőségei kerültek
bemutatásra. Rádiós szereplésekkel, videós
anyagok bemutatásával nagyobb célközönséghez juthatunk el.
A videókban különösen fontos, hogy természetes hatást nyújtson, ne lehessen látni, hogy a
mondandót valaki felolvassa. A videók vágásával ki lehet emelni a fontos tartalmat, készíthetünk 2-3 perces kisfilmeket.
Sz. Attila

Falusi Civil Alap
online előadás
(5000 fő alatti faluk)

A

Falusi Civil Alap témájában tájékoztatást
tartotta xy 2021. március 10.-én délután 5
órakor Zoom online felületen. A beszélgetésben részt vettek mindazon civil szervezetek
és alapítványi munkatársak, akik szívügyünkek
tekintik a vidék felzárkóztatását, fejlesztését, és
ehhez pénzügyi forrásokat szeretnének igénybe
venni. Megtudhattuk, hogy a 4,8 milliárt ft keretösszegre, az EPER és a NIR programok

használatával négy kategóriában ingatlanberuházás (6 millió ft), gépkocsi (5 millió ft), eszközbeszerzés (2 millió ft) és programszervezés ( 2
millió ft) támogatásra lehet pályázatot benyújtani. Az eddigi évek tapasztalatai alapján az ingatlan vásárlása, felújítása örvendett a legnagyobb népszerűségnek. Az előadó röviden kitért
minden kategóriában nagyvonalakban milyen
feltételekkel és kötelező dokumentumokkal kell
rendelkeznünk. Felhívta figyelmünket az értékelési szempontokra, melyeket a kiírásokban nem
nagyon taglalnak, de egy sikeres pályázat alappillérei. (cél és mit szeretne adni egy közösségnek, részletes szakmai tartalom és költségvetés)
Amennyiben bárkinek kérdése merülne fel a témával kapcsolatban, a szerkesztőségben a közvetlen elérhetőséget meg tudjuk adni, hogy minél többen sikeres pályázatok tulajdonosai lehessenek.
D. T. Hajnalka

Pályázatíró gyorstalpaló

H

árom alkalmas pályázatíró gyorstalpalót
indított a Nonprofit Hagyomány Alapítvány, amelynek vezetője, Baksa József
tartja az előadásokat. Az első, bevezető részre
2021. 03. 11-én 14 órakor, a Zoom felületén került sor, ahol főként az új munkatársak jelentek
meg, akik szeretnének betekintést nyerni a pályázatírás fortélyaiba, és elsajátítani a sikerekhez szükséges tudást, illetve módszereket.
A leginkább kötetlen beszélgetés során szó
esett már lezárt, még folyamatban lévő, valamint
a közel jövőben tervezett projektekről is.
K. Tünde

„A legszebb gondolataink a szívünkben
teremnek”
Moldova György

CSAK GONDOLATAINK
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Könyvajánló
Pál Ferenc: Ami igazán számít – Hogyan
bánjunk jól magunkkal és másokkal?
Megint nassoltál éjszaka? Megint utolsó pillanatra hagytál egy fontos feladatot? Megint igent
mondtál, mikor legbelül NEM-et üvöltöttél? Megint te kértél bocsánatot, amikor a te lábadra tapostak? Elég volt! Bánj jól magaddal, hogy másokkal is jól bánhass! Ha érdekel, mi az, ami igazán számít, olvasd el: Ami igazán számít!
G. Klaudia

Logopédia a korona idején
Mit csinál egy logopédus? Ha tömör akarok
lenni: beszélni, olvasni, írni tanít. Mit csinál egy
logopédus a korona idején? Ugyanezt. A gyerekek fejlesztése során nagyon fontos az olyan
egyénre szabott feladatok kitűzése, amelyeket
még jó eséllyel teljesíteni tudnak, de tartalmaznak kihívást jelentő elemeket. Ezáltal létrejön a
tanulás, és fejlődhet az önbecsülés. Hogyan valósítható ez meg az online térben? A sikeres élet
egyik legmeghatározóbb komponense a megújulásra való képességünk. Fejlődni ugyanis
mindig csak a komfortzónánkon kívül tudunk. A
digitális munkarendben az átadni kívánt tartalom
változatlan, különbség a hogyanban van.
Ugyanúgy nem lehet és nem szabad. De akkor
hogyan máshogy? Ha egy mondatban kellene
válaszolnom, azt mondanám: A gyerek életkori
sajátosságaihoz és képességeihez, valamint a
család lehetőségeihez igazítva. Mit jelent ez?
2-5 éves korú gyermekek esetén a WHO napi
maximum 1 óra digitálisképernyő-használatot javasol, szülői felügyelettel. A logopédiai ellátásban (megkésett beszédfejlődés terápiája,

artikulációs zavar terápiája, stb.) részesülő gyerekek jelentős százaléka azonban éppen ebbe
az életkori tartományba esik. A személyes jelenlétet helyettesíteni vágyó videóhívás nagycsoportos óvodások esetében alkalmazható, 5
év alatti gyermekeknél logopédiai tanácsadás
lehetséges. Felmerül a kérdés, hogy a home-office-ban dolgozó szülők számára segítséget
vagy terhet jelent a koronavírus idején nyújtott
logopédiai ellátás. Van lehetőségük a megfogalmazott tanácsok átgondolására, beépítésére?
Részt tudnak venni a Skype-on heti rendszerességgel zajló 45 perces logopédiai foglalkozásokon? És ezzel segítünk? Csak remélni tudjuk.
Kérdezni kell, megbeszélni kell, alkalmazkodni
kell. Vannak családok, akiknél gördülékenyen
működik, és vannak családok, ahol internet-hozzáférés sincs. Az egyik család nem jobb a másiknál, csak más. Ahogyan a gyerekek is. Van,
aki szeret videóhívásban nyelvgyakorlatokat végezni és virtuális matricát kapni, de van, aki köszöni szépen, postán kéri a jól megszokott jutalomkártyáját. Nagyon fontosnak tartom, hogy
szakemberként legyünk elégedettek a tudásunkkal, de ne elégedjünk meg, és fejlesszük folyamatosan (digitális) kompetenciáinkat, hogy tudjuk ugyanazt, máshogy.
G. Klaudia
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