Kedves Civilek!
A Tilos Rádió szeretne benneteket meghívni az éves fundraising bulijára, a Tilos
Maratonra, mely június 5-13. között kerül megrendezésre Budapesten, a Dürer kertben.
Az idei évben a Tilos Rádió szeretne a civilekre még több figyelmet szentelni és célja, hogy
minél szélesebb körűen bemutathassa a magyar civil szektor sokszínűségét és segítsen
kapcsolatot teremteni a hallgatók és a civil szervezetek között.
2014 decemberében elindult a Civilizáció elnevezésű új civil műsorunk, melynek fő célja,
hogy minél több civil szervezetnek adjon megjelenési lehetőséget, különös tekintettel a
kevéssé ismert és vidéki szervezetekre. Idén a Civilizáció is kitelepül a Tilos Maratonra azzal
a céllal, hogy az eseményen részt vevő hallgatók személyesen is találkozhassanak a
civilkedéssel. Ehhez keresünk vállalkozó kedvű partnereket, akik szívesen résztvennének
ebben a programban.
A 9 napos programba maximum 50 szervezetet tudunk bevonni (naponta kb. 5 szervezet),
illetve szeretnénk a vidéki és a kevésbé ismert szervezeteket előnyben részesíteni. Így kérjük
szíves megértéseteket, amiért nem fogunk tudni mindenki számára megjelenési lehetőséget
biztosítani. A vidéki szervezetek számára biztosítani tudjuk az útiköltség finanszírozását!
Érdemes részt vennetek, mert:
 A Maraton hangulata nagyon szuper, rengeteg emberrel, civillel, érdeklődővel lehet
találkozni, bulizni
 Nektek csak el kell jönni és beszélgetni a hallgatókkal, érdeklődőkkel - ehhez
kitaláltunk egy játékos interaktív keretet
 Megjelenési lehetőséget adunk helyszíni beszélgetésen vagy élő műsorban, vagy
későbbi alkalommal a Civilizációban
 Találkozhattok más civil szervezetekkel
 Önkénteseket gyűjthettek
Az alábbi három játékot találtuk ki a hallgatók tájékoztatására, a civilkedés iránti
érzékenyítésére:
Civil tattoo
A civil buszban a hallgatók információkat gyűjthetnek a különböző civil szervezet céljairól és
értékvállalásáról, és ez alapján eldönthetik, hogy melyik érték áll leginkább a szívükhöz
közel. A választott értéket képviselő szervezet a résztvevőre ragaszt egy lemosható tetoválást,
ami egy értékvállalásról szól, és amit a résztvevő egész nap büszkén magán viselhet.
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Civil beszélgetés
Helyszíni beszélgetés a szervezetekkel - a programoktól függően élő adásba kerül a Maraton
helyszínéről
Civil kincskereső
Értékek térképe a Tudtad-e? kampány rajzaival (www.tudtade.blog.hu)
Ha kedvetek van csatlakozni a programhoz, kérjük, küldjétek el jelentkezéseteket a
civilizacio.tilos@gmail.com címre legkésőbb MÁJUS 10-ig!
A levélbe kérjük, hogy írjátok bele a szervezet nevét, weboldalát, a város nevét, valamint a
kontakszemély nevét és elérhetőségeit.
Jelentkezzetek minél többen, hogy tudjunk rólatok és a tevékenységetekről, illetve hogy fel
tudjuk veletek venni a kapcsolatot!
Köszönettel:
a Civilizáció műsor szerkesztői
A Civilizáció műsor támogatója: Norvég Civil Támogatási Alap.
További elérhetőségek:
www.tilos.hu
www.facebook.com/tilosradio
www.facebook.com/civilizacio.tilos
Kontakt:
Cserepes Milka
cserepesmilka@t-online.hu
20/5230770
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