
 

 

 

 

2022. évi XIII. Kerületi Civil Szervezetek Napja 

 

Időpont: 2022. január 29., szombat 10.00–17.00 óra között 

Helyszín: RaM - Radnóti Miklós Művelődési Központ  

Szervezők: Szociális és Köznevelési Osztály, 

 SKult13 Divízió 

 

A rendezvény védnöke: Dr. Tóth József polgármester 

 

2022-ben is - az elmúlt évekhez hasonlóan - a RaM - Radnóti Miklós Művelődési Központot 

javasoljuk a Civil Nap megrendezésére, a színházterem sík nézőtéri elrendezésével. A 

szervezetek interaktív workshopjai és a civil szakmai fórum a színházteremmel 

összekapcsolható két szekciótermekben lesznek. A Civil Gála szintén a beépített színpadon 

történik, mely elé egy mobil nézőteret építünk fel. Amennyiben a jelentkezők száma 

szükségessé teszi, különösen a járványhelyzet miatt, a kerengőben is elhelyezünk standokat.  

A szervezetek részvétele programjuk bemutatásával (börze, workshop, szolgáltatás, gálaműsor) 

regisztrációs jelentkezés útján történik, a résztvevők kiválasztására a Civil Kerekasztal tesz 

javaslatot. 

A rendezvényen való részvétel a jelenleg érvényben levő rendelkezések szerint védettségi 

igazolásához kötött. Az erről szóló részletes tájékoztatót folyamatosan kommunikáljuk a Civil 

Nappal kapcsolatos felhívásainkban.  

Fokozódó járvány veszélyhelyzet esetén gondolkodunk a rendezvény hibrid 

megvalósításán, valódi és online programok együttes lebonyolításában! 

 

Programterv 

 

10.00-10.10 A Civil Nap ünnepélyes megnyitása 

Köszöntő beszédet mond: dr. Tóth József polgármester, majd átadja a Civil 

Vándordíjat. /A Vándordíj odaítéléséről a Civil Kerekasztal tesz javaslatot az 

önkormányzat felé 

  Helyszín: RaM színházterem – beépített színpad 

 

10.00-15.00 Civil Börze - Civil szervezetek kiállítása, bemutatkozása 

A szervezetek bemutatkozása standokon, komplex módon prospektusok, képek, 

tablók, kisebb tárgyak, elektronikus megoldások formájában. A színpadon 2-3 

előzetesen jelentkezett szervezet tart 5-5 perces bemutatót. A 

„Legszínvonalasabb stand” cím elnyerésére két díjazást hirdetünk meg: szakmai 

díjként háromfős zsűri döntése alapján adunk át a győztesnek serleget, és a 

látogatók a nap folyamán leadhatják szavazatukat arra a civil szervezetre, 

amelynek standja és bemutatkozása számukra a legszínvonalasabb. Ezt is egy 

serleggel díjazzuk. Az eredményhirdetésre a Civil Gála előtt kerül sor, a 

győztesek belépőjegyeket is kapnak a SKult13 divízió soron következő 

rendezvényeire. 

Helyszín: RaM színházterem 
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10.30-14.00 Civil Szekciók 

A nap folyamán a színházteremmel összekapcsolható szekciótermekben 

előzetesen jelentkezett 2-3 civil szervezet 30-30 perces interaktív workshopjára 

kerül sor (kreatív tanulási, ügyességi játékok nyereményekkel). 

Helyszín: RaM Szekcióterem 1. 

 

10.00-15.00 Civil szolgáltatók, intézmények: 

Az egészségügyi szolgáltatásokat eddig is igényelték a kerületi lakosok ezért a 

Vöröskereszt elsősegély-nyújtási bemutatója, egészségügyi mérései mellet még 

várunk más civil szolgáltatót, intézményt, szervezetet is, akik egészségügyi, 

életmód, táplálkozási szolgáltatást és tanácsadást nyújtanak ezen a napon. 

Helyszín: RaM színházterem 

 

11.00-12.00 Civil szakmai fórum 

                       Lakáspolitikák - bérlakás-építés - jelen és jövő  

- Előadás és beszélgetés a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont, valamint a XIII. 

kerületi Közszolgáltató Zrt. Ingatlangazdálkodó Divízió munkatársaival. 

                                 Helyszín: RaM Szekcióterem 2. 

 

14.00-14.45 Uzsonna a résztvevő civil szervezetek tagjai részére (4 fő/szervezet) 

Helyszín: RaM – Őszikék Idősek Klubja 

 

15.00-17.00 Civil Gála 

A gála megnyitóján adjuk át a két legszínvonalasabb stand díjat, majd az előadó 

művészeti tevékenységet folytató kerületi civil szervezetek műsoros estje 

következik (10’műsoridő/művészeti csoport) 

 

Helyszín: RaM színházterem – beépített színpad 


