
КАРПАТСЬКА ПЛАТФОРМА
 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

ГРОМАДЯНСЬКА ІННОВАЦІЯ
 Кращі практики організацій громадянського суспільства з Карпат

23 Березня 2021 року,  14:00 - 16:30  (15:00-17:30 за київським часом) 

Програма 
14:00 Відкриття – Шандор Кьолеш, голова правління, Карпатський фонд – Угорщина
14:20 Влада громади – Рйєко Мокуло, Асоціація ромських жінок ХХІ ст. 
Запитання та відповіді після презентації 
15:20-15:30 Перерва 
15:30 Медіастудія громади та громадянська журналістика - HumanBodyText – Габор Теречик, Професійне об’єднання
Запитання та відповіді після презентації 
16:30 Закриття

НАШІ СПІКЕРИ:

 Рйєко Мокуло Ґабор Теречик
Організаторка та девелопер місцевої громади, яка вже п’ять
років очолює Асоціацію ромських жінок ХХІ ст.

За останні роки  як активіст професійних об’єднань  брав участь у декількох
діючих проєктах: «Критична маса», «Галерея у Малій Синагозі», «Журнал
Парт», «Музичний павільйон на фестивалі «Бича Кров»,  «TEDxEger» тощо. У
професійній діяльності він є виконавчим директором Eger City Turism Nonprofit
Ltd., перед тим працював координатором  Програми INPUT, яка підтримувала
започаткування стартапів.  Його навіть запросили долучитися до Labor IT
Podcast, однак він вирішив залишитися в своїй організації.

Щоб зареєструватися на вебінар, необхідно заповнити форму до 22 березня 2021 року. Опис технічних деталей щодо приєднання до
вебінару буде надіслано вам не менш ніж за день до події. Реєструйтеся тут:  https://forms.gle/PJ9TZQY4ToLoySbHA

Приєднуйтеся до нашого Zoom вебінару та ознайомтесь із кращими практиками від двох організацій громадянського
суспільства, що працюють в Північно-Східній Угорщині. Буде забезпечено переклад словацькою, українською та польською
мовами. 

Професійне об’єднання має за мету сприяти створенню умов, які би
попередили відтік людей з  Еґера.  Ми будуємо громаду, що цінує
прогресивність, сучасність та науку.  HumanBodyText - медіастудія громади
Еґера, у якій кожна особа чи невеликі об’єднання можуть бути почутими за
допомогою такого інструменту як громадянська журналістика.

Цей захід відкриває серію вебінарів у чотирьох країнах Карпатського регіону.  Наступні події:

29 березня 2021 року – кращі практики українських НУО 
14 квітня 2021 року, о 17:00 – кращі практики словацьких НУО 
23 квітня 2021 року, о 13:00 – кращі практики польських НУО 

This program is supported by the Visegrad Fund.

Асоціація ромських жінок ХХІ ст. протягом п’яти років працює в
сфері захисту прав знедолених сімей, що проживають в регіоні
Ніредьгаза-Йошаварош. Організація робить все можливе, щоб
полегшити щоденне життя людей в Міській Вежі, а саме:
проводить заходи з розвитку дітей, допомагає дорослим
знайти роботу, надає соціальну підтримку. Вона намагається
покращити якість життя місцевого населення шляхом захисту
його прав, організації знедолених громад, а також втілюючи
програми з розвитку громад та у сфері культури. 
 

https://forms.gle/PJ9TZQY4ToLoySbHA

