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A Ven�ke tevékenységének f� témakörei 2012-ben: 
 - Hiányzol Ádám! A nemek közti kapcsolatok problémái, párkeresés, családépítés. 
 - Több n�t a döntéshozatalba! Törekvés a téma napirendre kerülésére  
 - Méltóképpen id�skorban. 2012. az aktív id�skor  európai éve, n�i vonatkozásai a környezetünkben. 
 - N�szervezetek határon innen és túl. Kapcsolatépítés a REGNET-en belül és a környez� országokban. 
  -N�i  Alkotói Seregszemle. 1000 éves város 1000 arcú asszonyai kiállítás el�készítése.   
 
 
 
 2012. január 
2011.évi önkormányzati pályázatok pénzügyi és szakmai elszámolásainak elkészítése 
Részvétel a Regionális N�hálózat ülésén 
Ismerkedés az új civil törvénnyel. Aktualizálás, értelmezés, behelyezkedés  
Az 1000 éves város 1000 arcú asszonyai program megbeszélése 
 
2012. február 
Pályázatkutatás és -készítés a fenti témakörökben  
Érdekes, értékes asszonyaink sorozat: Beszélgetés Ertsey Katalin országgy�lési képvisel�vel  
Részvétel a „N�k a civil életben” c. képzéssorozaton havi 3 nap id�tartamban – Arany Szilvia 
Beszámoló közgy�lés.  
 
2012. március. 
Pályázatok elkészítése  
Részvétel a Pannónia M�vel�dési Központ által Balatonalmádiban szervezett N�napon 
Koszorúzás a Március 15-i városi rendezvényen 
N�találkozó szervezése a Gizella n�i kar és a városi n�szervezetek részvételével 
 
2012. április. 
Bemutatkozás a Levéltárban az asszonyírásokkal  
Felkészülés a Civil Napra 
Pályázat 2012. 
 
2012. május.  
M�sor és részvétel a Civil Napon  
Találkozás a Régiók N�hálózata Egyesület tagszervezeteivel.  
Pályázat 2012. 
 
2012. június.  
Kapcsolatépítés,  
Kerti összejövetel a n�i alkotás jegyében 
Iratrendezés 
Pályázat 2012 
 
2012. július-aug. 
A belvárosi rehabilitációhoz kapcsolódó „Asszonyh�sök” munkacím� kiadványunk el�készítése  
Közös programok a REGNET n�szervezeteivel 
Iratrendezés  
 
2012. szeptember. 
Felkészülés az  1000 éves város 1000 arcú asszonyai alkotói seregszemlére.  
Érdekes, értékes asszonyok sorozat folytatása 
 



2012. október  
A N�i Helytállás programjának meghirdetése  
Felkészülés az  1000 éves város 1000 arcú asszonyai alkotói seregszemlére.  
Érdekes, értékes asszonyok sorozat folytatása 
 
2012. november 
A N�i Helytállás pályázatainak értékelése  
Felkészülés a N�i Helytállás napjának megünneplésére. 
Bemutató el�adás a Veszprém Megyei Kórházban az asszonyírásokból 
Érdekes, értékes asszonyok sorozat folytatása 
 
2012. december  
A N�i Helytállás Napjának és a Néma N�tüntetés évfordulójának  megünneplése 
Vidám családias évbúcsúztató  
 
A munkaprogram az elnyert pályázatok függvényében változhat, új programok jöhetnek be, a 
belvárosi rekonstrukció megvalósulása esetén az 1000 éves város 1000 arcú asszonyai – alkotói 
seregszemle megszervezése. Egyes programelemek változhatnak.  
A változásokat összejöveteleinken jóváhagyjuk.  
 
A nyári hónapokat kivéve a hónap végi összejöveteleket a VMKK-ban megtartjuk, csütörtöki 
napokon fogadónapot szervezünk a civil irodán.  
 
Veszprém, 2012. február 15.     
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