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a Civil Rádió közösségének hírlevele

Kedves hírlevél Olvasónk,

Első hírlevelünk kezdő soraiban engedjétek meg, hogy boldog és eredményes 2018-as évet kívánjunk
Nektek - reméljük, olyan év előtt állunk, amely mindannyiunk számára jó dolgokat tartogat.

Most először indítunk olyan hírlevelet, amely rólunk szól, projektjeinkről, műsorainkról és
műsorkészítőinkről, illetve a nálunk megjelenő civil és szakmai szervezetekről és tevékenységükről. A
Civil Rádió idén 23 éves – az elmúlt két évtized során szinte az egyetlen olyan közösségi médium
voltunk, amely a társadalomért aktívan tenni kívánó szervezeteknek, közösségeknek hangot adott, illetve
a megszólalás lehetőségét biztosította olyan sérülékeny csoportoknak mint az elszegényedők, a szociális
perem szélére kényszerült emberek, fogyatékossággal élők vagy a különböző etnikumhoz tartozó,
hátrányos megkülönböztetésben élő emberek.

A Civil Rádió nem pusztán az egyik utolsó független, szabad médium, hanem egy közösségi találkozási
pont is, amely a legkülönbözőbb háttérrel rendelkező embereket hozza össze pár négyzetméteren – fiatal
tizenéveseket, nyugdíjasokat, muzeológust és pizzafutárt, közgazdászt és vízszerelőt, jazzénekest és
szociális munkást…

Az elmúlt évek nehézségei és kimerítő küzdelmei ellenére továbbra is folytatni kívánjuk munkánkat –
mindazokat a programokat, amelyek a magyar társadalom fejlődéséhez kívánnak hozzájárulni – a
gyűlöletbeszéd ellen fellépő, a méltóságot erősítő, széleskörű összefogáson alapuló programunkat, az
emberi jogainkat, cselekvési szabadságunkat fókuszba helyező műsorainkat, kulturális örökségünk
megőrzését célzó projektjeinket.  

További információkat és aktuális híreket rólunk az alábbi internetes oldalon találhatsz –
www.civilradio.hu valamint facebook oldalunkon folyamatos követőnkké válhatsz -
https://www.facebook.com/civil.radio

Ha szeretnél rádiózni, közösségünkhöz csatlakozni, önkéntesként segíteni munkánkat, kérünk, erre az
email címre írj, s felvesszük veled a kapcsolatot – civilradio@civilradio.hu

 
Mi a tisztelet hangján szólunk. És nem csak minden kedden…

 
A Tisztelet hangján – így hangzik magyarul az uniós projekt angol címe: a Respect
Words. Jó féléves munkával elkészült egy etikai kódex, benne az ajánlásokkal és a
útmutatóval az újságírók számára. Abban segít a dokumentum nekik, hogy miként
kerülhetik el … Egy kattintás ide a folytatáshoz…. →

 
Bemutatkozik a 117 perc, azaz a Civil Rádió délutáni magazinműsora

A 117 perc magazin a Civil Rádió délutáni magazinja, amely elsősorban azoknak készül, akiket
érdekelnek a közéletet, az emberek hétköznapi világát foglalkoztató hírek, események, történetek,
közöttük fokozottabban figyelemmel az emberek, a civil világ és a civil szervezetek ügyeire,
lehetőségeire. A hétköznaponta délután négy és hat óra között elhangzó műsorok alkalmanként
gyakorlatilag hat-tíz egymástól eltérő, jobbára aktuális eseménnyel, kezdeményezéssel, közleménnyel,
történéssel foglalkoznak, amelyek között friss zenét, híreket, közlekedési információt és időjárás jelentést
is lehet hallani. Egy héten át, minden nap, visszatérő beszélgetés hangzik el a Hét emberével, aki
hetente más és más. A Hét embere olyan figyelemre méltó emberek közül kerül ki, akik
személyiségükkel, véleményükkel, sajátos nézőpontjukkal egy-egy fontos, érdekes témát közelebb
hoznak, érhetővé és megismerhetővé tesznek a műsor hallgatói számára. Szinte minden nap más
szerkesztő és műsorvezető gondoskodik arról, hogy maradandó élményt, változatos, informatív
műsorokat jelentsen a hallgatóknak a Civil Rádió 117 perc magazinja.   

A 117 perc magazin műsorkészítői folyamatosan várják hallgatóik visszajelzéseit, szívesen fogadják a
hallgatók észrevételeit, javaslatait.

 
Sikeres projektjeink bemutatása
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A SMART projekt a Civil Rádió és több nemzetközi partner
részvételével megvalósuló egy rádiós képzés összeállításában
nyújt segítséget, elsősorban közösségi rádiósok számára.
Azokat a képzési gyakorlatokat gyűjtöttük össze, amelyek a
közösségi rádiók számára lehetnek relevánsak. Ezeket a
képzési egységeket a későbbiek során a különleges, speciális
igényű csoportok képzési igényeihez alakítottuk, éppen ezért
gyakorlataink felhasználhatóak a vakok- és gyengénlátók, a
tanulási nehézségekkel küzdők, valamint a migráns nők
médiaképzésében is. A SMART projektben azokra a speciális
tréning-helyzetekre, illetve különleges képzési keretekre
fókuszáltunk, amelyek a közösségi médiában amúgy is

megszokottak.

Mi a képzés célja, mennyi résztvevőnk van, mennyi idő áll rendelkezésünkre, hol szervezzük, milyen
tárgyi feltételek adottak? Ezeket a kérdéseket kell minden alkalommal végiggondolnunk egy tréning
szervezésekor. Az oktatóknak hozzáférést biztosítunk a SMART által összeállított képzési
gyakorlatokhoz. A keresőmotor lehetőséget nyújt a különböző igényeknek megfelelő gyakorlatok,
modulok kiválasztásában, hogy képzésünk illeszkedjen az elvárásokhoz és a kitűzött célokhoz. A
gyakorlatokat, képzési egységeket nemzetközi, a médiaképzésben járatos szakemberek állították össze,
tesztelték és adaptálták különböző csoportok igényeinek megfeleltetve azokat.
VÁLOGATÁS MŰSORAINK TÉMÁIBÓL

A gondolatok sebessége

“A tudós eltűnik. Felváltja a kutató, aki kutatási vállalkozások résztvevője.
Munkájának ez adja a friss levegőt, és nem tudományának ápolása. A kutatónak
nincsen többé szüksége otthoni könyvtárra. Ezenkívül folyton úton van.
Értekezleteken tárgyal és kongresszusokon ismerteti nézeteit. Kiadók
megbízatásaihoz köti … Egy kattintás ide a folytatáshoz…. →

Mit üzen a rádió?
 

“Sokan emlékeznek, ez volt a címe a hajdani és népszerű Kossuth rádiós műsornak, ahova nagyon
sokan beírtak különféle problémáikról, s a szerkesztőség jó néhánynak utánajárt, elrendezte azokat. A 
RÁDIÓ akkori tekintélye megolajozta azokat az ügyeket, amelyekhez a kisembereknek nem volt … Egy
kattintás ide a folytatáshoz…. →

5 éve a közmunkásokért
 

A közmunkaprogram 2011-ben azzal a céllal indult, hogy a munkaerőpiacról
kiszorultak, tartósan munkanélküliek ne kerüljenek távol a munka világától és
elősegítse a munka világába való visszakerülésüket. Azzal a reménnyel
kecsegtetett, hogy ezzel a munkatapasztalattal és újjáéledő kapcsolatokkal
könnyebben tudnak majd … Egy kattintás ide a folytatáshoz…. →
Testi fenyítés

 
Agresszió vagy tehetetlenség? Sok szülőben felmerül a kérdés, főleg a határait
feszegető, eleven és dackorszakos két-három éves gyerekekkel sújtottak körében,
hogy vajon tényleg elégséges-e  a mai nevelési tanácsok ajánlása szerint eljárni és
szépen érthetően elmagyarázni a gyereknek, mikor jár tilosban, … Egy kattintás ide
a folytatáshoz…. →
Teológusok a realitásról?!

 
Hogyan vélekedik az iszlám teológusnő a nők felszabadításáról, egy keresztény
teológusnő a kirekesztettekről, egy rabbinő a rászorulókról? Lehetséges, hogy
felfedezni vél némi előítéletet a kérdésben? Lehet hogy lehet. Vallások az
elnyomottakért – Nők, etnikai kisebbségek, szegénység –  címmel expót szervez …
Egy kattintás ide a folytatáshoz…. →
5 nap 6 szendvics

 
Ételadományokat gyűjtenek az iskolákban, érzékenyítő tréningeket tartanak
multicégeknél, nagyobb találkozók, rendezvények, konferenciák után a nightwatch
elnevezésű autósflottájuk a szállókra viszi a megmaradt ételeket, pub-ot nyitnak a
hajléktalanok reintegrációjáért. Ki ne hallott volna már a Bike Maffiáról? Bara Péter
beszélgetett az … Egy kattintás ide a folytatáshoz…. →
Egy angolpark és a politikai ideológiák

 
A mai városlakó  manapság simán érezheti úgy, hogy a várostervezők és
ingatlanberuházók úgy tekintenek a közparkokra, mintha azok a lakó- és irodaházak,
plázák és parkolók elől vennék el a helyet, feleslegesek, zavaróak és amúgy is aki
fát akar látni menjen … Egy kattintás ide a folytatáshoz…. →

 
Őrkutyák Civilben
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picture WATCHDOG műsor indul a Civil Rádióban! Jövő héttől már élesben jelentkezik az
ŐRKUTYÁK CIVILBEN, a hazai emberjogi, érdekvédelmi szervezetek műsora
szerdánként délelőtt 11 órakor! A mai témafelvezető, bemutatkozó adásban a
Helsinki Bizottság részéről Zádori Zsolt mesélt a szervezet alapvető céljairól, … Egy
kattintás ide a folytatáshoz…. →

Ezt a hírlevelet azért küldtük {email} címre, mert Ön feliratkozott a Civil Rádió - FM98 weboldalán
hírelevelünkre. 
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