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Kedves EVS Szervezetek!

Ünnepeljétek velünk az önkéntességet és az EVS
programot december 5-én az A38 Hajón!

 
A Tempus Közalapítvány 2017. december 5-én, a Önkéntesek
Nemzetközi Napján rendezi meg az EVS live eseményt. A program
fókuszában idén a „szolidaritás & önkéntesség” témája áll, célunk, hogy
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inspiráljuk a résztvevőket, valamint helyzetképet adjunk, milyen trendek,
lehetőségek és kihívások vannak jelenleg ezen a téren. 
 
Az Európai Bizottság kezdeményezései – az EVS (Európai Önkéntes Szolgálat)
és az ESC (Európai Szolidaritási Testület) – mellett egy tágabb perspektívában is
meg szeretnénk mutatni a hazai és nemzetközi önkéntesség jövőjét. A
programban izgalmas előadások és egy kerekasztal-beszélgetés lesz, az estét egy
fogadással zárjuk, ami jó kapcsolatépítési lehetőség is a résztvevőinknek.

Időpont: 2017. december 5. kedd 17.00 
Helyszín: A38 Hajó, Budapest (Petőfi híd, budai hídfő)

 

Várunk Titeket szeretettel!

Részletek és regisztráció

Esemény Facebookon! - köszönjük, ha megosztjátok

https://eplusifjusag.us8.list-manage.com/track/click?u=1cd70994aa9e2fb82ffe4cb7c&id=fb76f012b6&e=60fc14ebe6
https://eplusifjusag.us8.list-manage.com/track/click?u=1cd70994aa9e2fb82ffe4cb7c&id=72a6811788&e=60fc14ebe6
https://eplusifjusag.us8.list-manage.com/track/click?u=1cd70994aa9e2fb82ffe4cb7c&id=f086a2b541&e=60fc14ebe6


Üdvözlettel, 
Erasmus+ Programiroda - Ifjúság 

Zsófi & Szilvi & Andi

Klikk tovább!

Európai Bizottság

SALTO-tréningek

EVS hasznos

EVS adatbázis

Tempus Közalapítvány

Adatbázis bejelentkezés

Eurodesk

EVS infokit

Csatlakozás az Európai Szolidaritási Testülethez: 
 

Kérünk Titeket, hogy a szervezeteteknél avagy a Ti küldő szervezeti
közreműködésetekkel éppen külföldön szolgálatot teljesítő önkénteseiteknek,

illetve az EVS iránt érdeklődő magyar fiataloknak is ajánljátok figyelmébe a
ESC-ba való regisztráció lehetőségét és előnyeit! Folyamatosan frissülő

szolgáltatások (pl. fejlesztő online tananyagok, közösségépítő aktivitások,
alumni hálózat...stb.) mellett a karrierépítésben is segítheti a fiatalokat a PASS

rendszerén keresztül meghirdetett gyakornoki- és munkalehetőségekkel.
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Tempus Közalapítvány - Erasmus+ ifjúsági csoport 
Tempus Public Foundation - Erasmus+ Youth 

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 
Tel: (+36 1) 237-1300 / 306, 313  |  Fax: (+36 1) 239-1329 

 
Our mailing address is: 

evs@tpf.hu  
 

unsubscribe from this list    update subscription preferences  
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

K L I K K  I D E !  E u r o p e a n  S o l i d a r i t y  C o r p s

 
 
 
 
 
 

This email was sent to board@aegee-budapest.hu  
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Tempus Közalapítvány - Erasmus+ Ifjúsági Csoport · Kéthly Anna tér 1. · Budapest, Budapest 1077 · Hungary  
 

https://eplusifjusag.us8.list-manage.com/track/click?u=1cd70994aa9e2fb82ffe4cb7c&id=b30ad42e58&e=60fc14ebe6
https://eplusifjusag.us8.list-manage.com/track/click?u=1cd70994aa9e2fb82ffe4cb7c&id=4cdc34ce2a&e=60fc14ebe6
https://eplusifjusag.us8.list-manage.com/track/click?u=1cd70994aa9e2fb82ffe4cb7c&id=c9a669c47e&e=60fc14ebe6
https://maps.google.com/?q=1077+Budapest,+K%C3%A9thly+Anna+t%C3%A9r+1&entry=gmail&source=g
tel:(1)%20237%201300
tel:(1)%20239%201329
mailto:evs@ncsszi.hu
mailto:evs@tpf.hu
https://eplusifjusag.us8.list-manage.com/track/click?u=1cd70994aa9e2fb82ffe4cb7c&id=2905099118&e=60fc14ebe6
https://eplusifjusag.us8.list-manage.com/track/click?u=1cd70994aa9e2fb82ffe4cb7c&id=3ec43fb9db&e=60fc14ebe6
https://eplusifjusag.us8.list-manage.com/profile?u=1cd70994aa9e2fb82ffe4cb7c&id=d4e9ed4669&e=60fc14ebe6
https://eplusifjusag.us8.list-manage.com/unsubscribe?u=1cd70994aa9e2fb82ffe4cb7c&id=d4e9ed4669&e=60fc14ebe6&c=1c3d71f9e4
https://eplusifjusag.us8.list-manage.com/track/click?u=1cd70994aa9e2fb82ffe4cb7c&id=aaaa748246&e=60fc14ebe6
mailto:board@aegee-budapest.hu
https://eplusifjusag.us8.list-manage.com/about?u=1cd70994aa9e2fb82ffe4cb7c&id=d4e9ed4669&e=60fc14ebe6&c=1c3d71f9e4
https://eplusifjusag.us8.list-manage.com/unsubscribe?u=1cd70994aa9e2fb82ffe4cb7c&id=d4e9ed4669&e=60fc14ebe6&c=1c3d71f9e4
https://eplusifjusag.us8.list-manage.com/profile?u=1cd70994aa9e2fb82ffe4cb7c&id=d4e9ed4669&e=60fc14ebe6
https://maps.google.com/?q=K%C3%A9thly+Anna+t%C3%A9r+1.+%C2%B7+Budapest,+Budapest+1077+%C2%B7+Hungary&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=K%C3%A9thly+Anna+t%C3%A9r+1.+%C2%B7+Budapest,+Budapest+1077+%C2%B7+Hungary&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=K%C3%A9thly+Anna+t%C3%A9r+1.+%C2%B7+Budapest,+Budapest+1077+%C2%B7+Hungary&entry=gmail&source=g
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=1cd70994aa9e2fb82ffe4cb7c&afl=1

