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Kedves Olvasó!
Ön a Somogy Ifjúságáért Egyesület rendszeresen megjelenő hírlevelét olvassa.

Székhely: 7400 Kaposvár,
Damjanich u. 8- 10.

Iroda: 7521 Kaposmérő,

A hírlevél célja, hogy fontos információkat nyújtson, tájékoztasson a regionális,
országos és nemzetközi civil világot érintő hírekről. Szeretnénk felhívni a
figyelmet az új pályázatokra, képzési lehetőségekre, hogy ezzel is segítsük a civil
és az önkormányzati szektor munkáját.

Rákóczi u. 27.

A hírlevelet programajánlók, könyvújdonságok, „könnyű” hírek és hasznos linkek
színesítik, ezek mindegyikéhez szívesen fogadunk ötleteket, javaslatokat.

Tel.:+36 30/ 718-8655

Ezt a hírlevelet azért kapja, mert valamilyen formában kapcsolatban áll(t) a
Somogy Ifjúságáért Egyesület által működtetett Megyei Ifjúsági és Nonprofit
Központtal. Kérjük, hogy ha nem szeretne ilyen hírlevelet kapni, küldjön egy
válasz e-mailt, "Leiratkozom" tárgymegjelöléssel!”

E-mail:
somogyifjusagaert@gmail.com

A hírlevelet több, mint 700 címre juttatjuk el.
Kérjük, amennyiben szervezetének olyan híre, programja, sikeresen megvalósult
projektje van, amelyet megosztana a megye civil szereplőivel, küldje el e- mail
címünkre és megjelentettjük hírlevelünkben, honlapunkon.
Mentse a fájlokat és az erdőket!
Csak akkor nyomtasson, ha tényleg szükséges!
Üdvözlettel:
Udvaros Renáta
E- mail cím: somogyifjusagaert@gmail.com

Hírlevelünkben az alábbi témákról olvashat:
A civil szféra következő évével kapcsolatos várakozásairól beszélt Varga
Endre, a Veszprémi Civil Ház vezetője
A nonprofit szektor legfontosabb jellemzői, 2013
Nonprofit szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok
adózásának alapvető szabályai 2015
Nonprofit kommunikációs trendek 2015-re
Jövőre több mint 4 millió eurós támogatás áll rendelkezésre az Erasmus +
program ifjúsági területén
Közlemény a 2015. rendelkező évre előzetesen regisztrált szja 1%-os
kedvezményezettekről
NEA logó használata
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a költségvetési törvény
csütörtökön benyújtott tervezete szerint 2015-ben mintegy 38,3 milliárd
forintot költhet kulturális célokra

KIP, KOP, KOPOGOK...
Hírek - Események - Tippek - Esettanulmányok – Dátumok!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------”…Tudod, kisfiam, a világon nagyon sok a csalán, a tövis, a gyom. Mert
az emberek sokkal több rosszat cselekszenek, mint jót. És a csalán, a tövis
meg a gyom a rossz cselekedetek nyoma ezen a földön.
De láthatod, hogy pillangó is van azért. A sok kicsi pillangó a sok kis
jóság hírét hordozza magával. És vannak aztán szép, nagy, tarka szárnyú
pillangók: ezek a ritka, nagyon jó cselekedetek. Minél szebb és nagyobb
jót teszel, annál szebb, nagyobb és színesebb pillangó száll föl a
nyomában.
Igyekezz, kisfiam, hogy amerre jársz, sok pillangó legyen. Ne lépj reá a
csigára, hanem tedd félre az útból, hogy más se léphessen reá. És ebből
újra megszületik egy pillangó.
Bárki, ha bajban van, segítesz rajta, ugye? Nem baj, ha az emberektől nem kapsz érte hálát. Minden jótettedet egy
pillangó viszi hírül.”
/ Wass Albert: Tavak és Erdők könyve /
Akkor hát pillangós szép napokat kívánok 2015-re!
Udvaros Renáta
A civil szféra következő évével kapcsolatos várakozásairól beszélt Varga Endre, a Veszprémi Civil Ház vezetője.
Az elmúlt év egyesületünknek, így a Veszprémi Civil Háznak is
rengeteg feladatot adott. Zárult a Civil Információs Centrum projekt,
befejeződött egy nyertes Nemzetközi Visegrádi Alap pályázatunk,
ahol alternatív forrásteremtési lehetőségeket kutattunk, részt
vettünk a Veszprémi Civil Kulturális kerekasztal létrehozásában. A
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház projektünk új lendületet
kapott az új prioritások (családok, önkéntesség) kapcsán. Veszprém
megyei díjat alapítottunk az Önkéntesség elismerésére. Számos
rendezvényünk,

képzésünk,

fórumunk,

konferenciánk

és

szolgáltatásunk azt bizonyítja, hogy a munkánkra szükség van. Talán éppen ezért várom az új évtől, hogy újabb
szakmai kihívásokat és lehetőségeket hoz számunkra tevékenységünk folytatásához.
A civil szférában tapasztalható bizonytalanság, forráshiány megszűnését is várom, hiszen számtalanszor
megfogalmazódott már: a jó kormányzáshoz, önkormányzáshoz erős civil szervezetekre van szükség, ez pedig
elképzelhetetlen megfelelő, elfogadó környezet, pénz és fejlődés nélkül. Szeretném azt is, ha az új évben a civil
szervezetek megmutatnák értékeiket, igazi arcukat, az építő civil kurázsit, s így elfogadottabbá, elismertebbé válnának
az adományozók, önkormányzatok, az egész társadalom számára. Szeretném, ha a partneri együttműködések valós
alapokra épülve tovább fejlődnének a 2015-ös évben! Ehhez szeretnék mindenkinek erőt, kitartást és építő, eredményes
tevékenységet kívánni!
http://vehir.hu/cikk/2015-01-03/mutassak-meg-ertekeiket-a-civilek

A nonprofit szektor legfontosabb jellemzői, 2013

2013-ban mintegy 64,5 ezer – az előző évinél hétszázzal kevesebb – civil és egyéb nonprofit szervezet működött Magyarországon, bő
egyharmaduk (22,5 ezer) alapítványi formában, 42 ezer társas nonprofit szervezetként.

Az alapítványok 62%-a továbbra is három tevékenységi területhez, az oktatáshoz (32%), a szociális ellátáshoz (16%) és a
kultúrához (14%) kötődik. A társas nonprofit szervezetek körében továbbra is a szabadidős (25%) és a sportegyesületek
(16%), valamint a kulturális szervezetek (13%) aránya volt a legnagyobb. A közhasznú státussal rendelkező szervezetek
aránya 55%-ot tett ki.
Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofit/nonprofit13.pdf
Nonprofit szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2015
Megjelent a NAV tájékoztató füzete Nonprofit szervezetek adózásának szabályai címmel
"Az egyesületek, alapítványok [civil szervezetek], köztestületek, közalapítványok [mind együtt: nonprofit szervezetek]
alapítására, működésére vonatkozó legfontosabb szabályokat a Ptk. és az Ectv. határozza meg. A törvényszéken történő
nyilvántartásba vétellel, ezen nyilvántartásba vétel napjával válnak jogi személlyé. E szervezetek is az egyes
adókötelezettségekről rendelkező adótörvények hatálya a lá tartozó adózók, a számviteli törvény hatálya alá tartozó
gazdálkodók."
A teljes tájékoztató a NAV oldalán található.
http://www.nav.gov.hu//data/cms356909/13._sz._fuzet_Nonprofit_szervezetek_adozasanak_szabalyai.pdf
Nonprofit kommunikációs trendek 2015-re

Milyen trendek várhatóak idén? Milyen irányba mozdul a civil szektor kommunikációja?
Mik a legjellemzőbb változások a közeljövőre nézve? Milyen céljaik vannak a civileknek a
kommunikáció, az adományszervezés, a támogatók és szimpatizánsok terén? Mennyi időt,
munkaerőt áldoznak egy-egy cél elérése érdekében? Milyen kihívásokkal szembesülnek a
szervezetek idén?
Ezt mutatja be képekkel, infógrafikákkal a Nonprofit Communications Trends, amelyet
2011 óta minden évben elvégeznek, idén 1500, főleg amerikai civilt kérdezve.
Valószínűleg ami az amerikai civileknek a közeljövő, az számunkra, magyar civileknek még távlati cél, de azért nem
árt tudnunk mit hoz a jövő:
Az új támogatók megszerzésének célját felváltja a meglévő támogatók megtartása. A korábbi években is sok szót esett a
megtartás fontosságáról, de most először nyilatkoztak úgy az amerikai civilek, hogy az éves céljaik között jelentős
szerepet játszik és befolyásolja az általános kommunikációjukat.
Annak ellenére, hogy a benyomásunk szerint a nyomtatott kommunikáció csökken a civilek körében és nő az online, az
adatok azt mutatják, hogy valójában tendenciósuan csak az összes kommunikáció mennyisége növekszik, arányuk nem
változik. A civilek több e-mailt és direkt marketing levelet terveznek küldeni az újesztendőben, mint korábban. A
megkérdezettek 45%-a mondta, hogy havonta terveznek kiküldeni megkereséseket és 36%-uk legalább negyedévente.
E-mail adománykérést és e-mail hírlevelet havonta terveznek küldeni, postai csekkes adománykérő levelet évente
kétszer, nyomtatott hírlevelet negyedévente – már ha tavaly is voltak ezek a tevékenységeik.
Minden évben fontos kérdés, hogy mely belső konfliktusok húzódnak a szervezeti kommunikációban, mi a legnagyobb
kihivás a szervezeteknek? A kommunikáció és az adományszervezés között húzódó konfliktus erősödéséről is beszámol
a kutatás, ami főleg a célok tekintetében jelenik meg. Mert míg az adományszervezők az új támogatók megszerzésére és
a régiek megtartására fókuszálnak, addig a kommunikációsok a brend építésre és a kötődés kialakítására.
(Bár véleményem szerint éppen az új trendek segítik elő a két terület egymáshoz közeledését. Jó példa a kommunikációs
és az adományszervező osztály között kialakított “Engagement”, azaz Kötődést, bevonást elősegítő osztály, amelyet
nemrég a Greenpeace különálló osztályként alakított ki átalakítva az egész szervezet belső struktúráját. kialakított. Az új

osztályon általában volt adományszervezők és kommunikációsok dolgoznak együtt, sokan a támogatói kapcsolattartó
és a megtartásért felelős osztályokról átavanzsálva. A Greenpeace-en belüli átalakítás célja, hogy harmonizáljuk és
optimalizáljuk a szervezeti bevonást, másképpen gondoljunk az támogatókra, hogy a szervezet szimpatizánsait ne
elkülönítve, adományozóként, önkéntesként, aláíróként kezeljük, hanem egy folyamatot építsünk ki minden
szimpatizálónak, amely folyamaton belül leágazások lesznek/vannak.)
A Facebook még mindig a közösségi médiák királya. A megkérdezettek 96%-a rendelkezik FB oldallal, valamint a
legfontosabb kommunikációs eszközük a honlapjuk és a közösségi médiafelületeik. Mindezek között a legtöbb időt a
FB oldalra fordítják, többet, mint a blogolásra és e-mailezésre.
A kommunikációs vezetők legnagyobb kihívása az egyre szűkülő időkeret alatt elkészítendő magas színvonalú
kommunikációs anyagok előállítása.
A teljes kutatás letölthető az alábbi linken: http://www.nonprofitmarketingguide.com/resources/2015-nonprofitcommunications-trends-report/ , csak az e-mail címünket kell megadnunk, és ha még hagyjuk a beikszelt részt, akkor
rendszeres hírlevelet is kaphatunk a Nonprofit marketing guide-tól, ami civil tippeket és ötleteket ígér.

Jövőre több mint 4 millió eurós támogatás áll rendelkezésre az Erasmus + program ifjúsági területén
2015-ben összesen több, mint 4 millió euró jut az Erasmus+ program ifjúsági területére - jelentette be az Emberi
Erőforrások Minisztériumának ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára az EVS Live
rendezvényén, szombaton Budapesten.
Schanda Tamás elmondta: az Erasmus+ néven indult el 2014 elején az Európai Unió együttműködési programja, amely
az oktatást, a képzést, valamint az ifjúsági területet és a sportot is magában foglalja. A program 2014-2020-ig tartó
időszakában a 14,7 milliárd eurós támogatás 10%-a az ifjúsági terület számára van elkülönítve uniós szinten. Ez 500 000
fiatal és ifjúsági szakember nemzetközi tapasztalatszerzését teszi lehetővé. A program keretében (oktatás, képzés,
ifjúságügy területén) Magyarországra 2014-ben összesen 31 millió euró támogatás érkezik, az ifjúság és sport területén
2014-ben Magyarországon ez 4,3 millió euró forrást jelent.
Schanda Tamás kiemelte, hogy a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézeten belül működő Erasmus+ Ifjúsági
Programiroda adatai szerint 2014-ben Magyarországon összesen több mint 4 millió euró támogatásban részesültek az
ifjúsági területen pályázó szervezetek. A beadott pályázatok átlag 40%-a, összesen 168 projekt kapott támogatást.
Az Európai Önkéntes Szolgálat keretében 2014-ben 1,2 millió euró forrás került kiosztásra, 50 támogatott pályázatnak.
Az EVS keretében tavaly csaknem 400 magyar fiatal töltött hosszabb-rövidebb időt külföldön önkéntesként, és csaknem
300 külföldi fiatal érkezett hazánkba különböző civil szervezetekhez önkéntesnek. A legnépszerűbb célországok az
elmúlt év adatai szerint Németország, Spanyolország és Törökország voltak, nálunk pedig a legtöbb külföldi önkéntes
német, spanyol és olasz fiatal volt.
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/csalad-es-ifjusagugyert-felelosForrás:
allamtitkarsag/hirek/jovore-tobb-mint-4-millio-euros-tamogatas-all-rendelkezesre-az-erasmus-program-ifjusagiteruleten
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Közlemény a 2015. rendelkező évre előzetesen regisztrált szja 1%-os kedvezményezettekről
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény 4. § (8) bekezdése szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az alábbiakban ad tájékoztatást a 2015.
rendelkező évre regisztrált kedvezményezettek adószámáról, nevéről, székhelyéről, regisztráció állapotáról.
A magánszemély rendelkező nyilatkozatában felajánlásra kerülő összegre igényt tartó szervezetnek az adóhatóságnál
kell előzetesen - elektronikus úton - regisztrálnia és igazolnia a kedvezményezetté válás feltételeit, valamint bejelenteni
a kiutaláshoz szükséges adatokat. A regisztrációs kérelem benyújtásának határideje a rendelkező évet megelőző év
szeptember 30-a, amely határidő jogvesztő. A regisztráció visszavonásig érvényes.
Az szja 1%-os felajánlás kedvezményezett részére történő kiutalásának feltétele az is, hogy a kedvezményezett a
kiutalás időpontjában is megfeleljen a kedvezményezetti feltételeknek és rendelkezzen érvényes regisztrációval. A
felajánlásokból való részesedésből határozattal kizárt kedvezményezettek a kizárás évében nem jogosultak az szja 1%-os

felajánlásokra, és a regisztrációs listában sem szerepelhetnek. A felajánlás kiutalásáról az adóhatóság elektronikus úton
tájékoztatja az Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyeket.
A közzétett listát az adóhatóság folyamatosan frissíti.
Forrás: http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil/Kozlemeny_a_2015__ren20141231.html
Itt az új közfoglalkoztatotti bér összege
A Kormány 376/2014. (XII. 31.) Korm. Rendelete a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér
megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.
Rendeletet módosításáról.
A Kormány a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény 53. §-ában,
a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket
rendeli el:
1. § A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes
munkaidő teljesítése esetén:
a) havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 79 155 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 18 200 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 3639 forint.
(2) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén
kötelező legkisebb összege 2015. január 1-jétől 79 155 forint/hó. A teljesítménykövetelmények száz százalék feletti
teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér növelhető. A teljesítménykövetelmények száz százalék alatti teljesítése
esetén a közfoglalkoztatási bér csökkenthető. A közfoglalkoztatót a teljesítménybér alkalmazása esetén sem illeti
meg többlettámogatás.
(3) Részmunkaidő esetén az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bértételt a munkaidő eltérő mértékével
arányosan csökkentve kell figyelembe venni azzal, hogy az egy hónapra folyósított havi nettó bértétel nem lehet
kevesebb 22 800 forintnál.”
2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén
a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 101 480 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 23 330 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 4666 forint.
(2) A garantált közfoglalkoztatási bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni
kell azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő
teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2015. január 1-jétől 101 480 forint/hó.”
3. § A Rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A. § (1) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér a teljes
munkaidő teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 87 090 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 20 020 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 4004 forint.
(2) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér
legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése és a teljes munkaidő
teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 111 660 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 25 670 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 2015. január 1-jétől 5134 forint.
(3) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér, illetve
közfoglalkoztatási garantált bér esetében az 1. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell,
azzal az eltéréssel, hogy teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő
teljesítése esetén
a) a közfoglalkoztatási bér kötelező, legkisebb összege 2015. január 1-jétől 87 090 forint/hó,
b) a közfoglalkoztatási garantált bér kötelező, legkisebb összege 2015. január 1-jétől 111 660 forint/hó.”

4. § A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E rendeletnek a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló
170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 376/2014. (XII. 31.) Korm. rendelettel megalapított
rendelkezéseit első alkalommal a 2015. január hónapra járó közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált
bér megállapításánál kell alkalmazni a rendelet hatálybalépésekor fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyokban is.”
5. § Hatályát veszti a Rendelet 3. § (3a) és (4) bekezdése.
Forrás: Magyar Közlöny
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot hirdet nyugdíjasok
részére szociális üdülés igénybevételének támogatására az Erzsébet
Program keretén belül.
https://palyazatmenedzser.hu/2015/01/09/palyazat-szocialis-udulesigenybevetelenek-tamogatasara-nyugdijasoknak-erzsebet-program-2015/
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot hirdet nagycsaládosok számára szociális üdülés igénybevételének
támogatására az Erzsébet Program keretén belül.
https://palyazatmenedzser.hu/2015/01/09/palyazat-udulesi-szolgaltatas-igenybevetelere-nagycsaladosok-reszereerzsebet-program-2015/
NEA logó használata
Forrás: http://civil.info.hu/web/nea/nea-logo-megjelenitese
Amennyiben Ön támogatásban részesült a Nemzeti Együttműködési Alap terhére a
kedvezményezett szervezet hivatalos oldalán, vagy a támogatott projekt honlapján
kötelező megjeleníteni a NEA logót!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a költségvetési törvény csütörtökön benyújtott tervezete szerint
2015-ben mintegy 38,3 milliárd forintot költhet kulturális célokra.
A közgyűjtemények támogatására az idei összegnél csaknem 900 millióval kevesebbet, 11,56 milliárdot, a művészeti
intézményekre azonban majd 1,9 milliárddal többet, 10,67 milliárd forintot irányoz elő a tervezet, amely a két területen
4,71 milliárd, illetve 5,84 milliárd forint saját bevétellel is számol.
A Design Terminál támogatására az ideihez hasonlóan 594 milliót szán a kormány, 71 milliós saját bevétel mellett. Az
egyéb kulturális intézmények esetében - az idei 3,1 milliárdos támogatás után - 2,2 milliárdos állami támogatás és 1,41
milliárdos bevétel szerepel a költségvetés tervezetében.
A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatokra 704 millió forintot fordíthat az Emmi, az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 229 millió forint lesz, a Zeneakadémia történeti orgonáinak
restaurálására az idei összeg kétszeresét, 400 millió forintot, az intézmény működésének kiegészítő támogatására pedig
- az idei évhez hasonlóan - 500 millió forintot szán jövőre a kormány. A közkultúra, a kulturális vidékfejlesztés és a
nemzetiségi kultúra támogatására 686 millió, művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatására - az idei
540 millió majd két és félszeresét - 1,36 milliárdot, az előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatokra pedig
mintegy 160 millió forinttal kevesebbet, 1,39 milliárd forintot rendel a tervezet.
Jövőre a kormány - az idei 1,84 milliárd után - 1,53 milliárddal finanszírozza a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a
Budapesti Őszi Fesztivál megrendezését. A közkönyvtári kölcsönzési jogdíjakra 79 millió, a művészeti nyugdíjsegélyek
megtérítésére 1,53 milliárd, egyéb színházi támogatásokra pedig 56 millió forintot fordíthat a minisztérium.
A Várpalotai Trianon Múzeum támogatása 44 millió, egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása
pedig 1,2 milliárd forint lesz 2015-ben.
Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatására 97 millió, a Területi Művelődési Intézmények
Egyesülete támogatására 396 millió forint jut, míg a Magyar Írószövetséget 26 millió, a Tudományos Ismeretterjesztő
Társulatot 22 millió forinttal támogatja az állam.
Forrás: http://www.kultura.hu/kulturpolitika/emmi-kulturalis

Kevesebb az 1%-ra jogosult
Idén mintegy ötödével kevesebb civil szervezet fogadhatja az szja-ból felajánlható pénzt - írja a Magyar Nemzet.
Az elmúlt három évben az adófizetők rendre nagyjából 31 ezer civil címzettet nevezhettek meg nyilatkozatukban, ehhez
képest jelenleg alig több mint 24 ezer egyesület, alapítvány, illetve más szervezet szerepel a regiszterben.
Kis Péter András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adószakmai szóvivője a lapnak azt mondta, csupán arról van
szó, hogy átalakult, illetve megfordult az ellenőrzés menete. A múlt évig az adózók tavasszal kiválaszthatták és
adóbevallásukkal egyidejűleg megjelölhették, melyik civil szervezetnek juttatják adójuk egy százalékát, a címzettek
pedig őszig igazolhatták, hogy megfelelnek a törvényben támasztott elvárásoknak, azaz megilleti őket a nekik szánt
pénz, nemegyszer előfordult azonban, hogy egy-egy civil címzett nem tudta teljesíteni a feltételeket, így ha valaki az
adott szervezetnek ajánlotta az szja egy százalékát, akarata nem teljesült.
A magánszemélyek 2013-ban nagyjából 31 ezer alapítványt, egyesületet jelöltek meg, hatezer szerveződés azonban
fennakadt a rostán. Az állampolgárok felajánlásai ezekben az esetekben az államnál maradtak. Az új rendszer éppen az
ilyen helyzeteket akadályozza meg - közölte Kis Péter András. Szóba sem jöhet ugyanis a felajánlás azoknál a
szervezeteknél, amelyek előzetesen nem felelnek meg a követelményeknek.
Forrás: http://www.hirado.hu/2015/01/27/kevesebb-az-1-ra-jogosult/
20 millió a közösségi szolgálat támogatására
97 iskolai közösségi szolgálati program kapott támogatást összesen 20 millió forint értékben a KÖSZ! Program
keretében, amelyet a MOL Új Európa Alapítványa hirdetett meg az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel
együttműködésben.
Az anyagi támogatást jelentő okleveleket pénteken, az Önkéntesség Nemzetközi Napján adták át azoknak a civil
szervezeteknek, akik az iskolai közösségi szolgálat keretében fogadják a diákokat.
A KÖSZ! Program célja volt, hogy a támogatott civil szervezetek az Iskolai Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő
programokat valósítsanak meg a középiskolák 9-11. évfolyamos diákjai számára. A program szeretné elősegíteni, hogy
minél több diák elvégezze a 2016. évtől az érettségi feltételének számító Iskolai Közösségi Szolgálatot és ennek során
olyan élményben legyen része, ami motiválhatja őt a további önkéntes tevékenységre.
A szeptemberben meghirdetett pályázatra összesen 268 pályamunka érkezett, ezekből 97-et tudott díjazni a kuratórium.
50 úgynevezett nagyprojekt kap finanszírozást – ezekben átlagosan 10-30 diák vesz részt, míg a 47 kisprojektekben 3-5
fő. A támogatott projektekből 23 a szociális, 21 a kulturális és közösségi kategóriából, 19 pedig a sport- és szabadidős
kategóriából került ki. Kapott még támogatást 14 környezetvédelmi, 8 oktatási és 2 egészségügyi projekt is. A nyertes
pályázók között 71 civil és 26 egyházi szervezet található.
A sajtótájékoztatón Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár elmondta, ez már a harmadik tanév,
hogy a diákok részt tudnak venni az iskolai közösségi szolgálatokban, a középiskolások és gimnazisták több mint
harmada már meg is tette. „Fontos a pozitív élmény ahhoz, hogy a fiatalok a lehető legkorábban megtanulják, ők is
felelősek a társadalomért, és az is, hogy legyenek olyan felelős vállalatok, akik ezt támogatják.”
Szollár Domokos a MOL kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, hogy a projekt illeszkedik a MOL társadalmi
felelősségvállalási koncepciójához, amelyben főszerepet kap a szolidaritás, és a másokért, valamint a közösségért vállalt
felelősség. „Nagy öröm számunkra, hogy beállhattunk egy kezdeményezés mellé és ezzel is hozzájárulhatunk az
önkéntesség népszerűsítéséhez. Ahogy a program indításakor is hangsúlyoztam, a legfontosabb, hogy a vérünkben
legyen az önkéntesség és az alaptermészetünkké váljon. Ez lesz a jele annak, hogy a társadalmunk egészségesebbé vált.”
Kaposi József az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) főigazgatója elmondta, hogy az Új Európa Alapítvány az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben létrejött kezdeményezés igen népszerűnek bizonyult, 268 darab
pályázat érkezett. Örömteli tapasztalat, hogy a megvalósítani kívánt programok megerősíthetik a helyi közösségeket,
kinyitják az iskola kapuit, szorosabbra fonhatják a meglévő kapcsolatokat, illetve új együttműködéseket szülhetnek. A
nyertes pályázatok praktikus, valódi igényeket kielégítő, hiányokra, szükségletekre megoldást kínáló projektek, „jó
gyakorlatként” a résztvevők széles körének adhatnak mintát a közösségi szolgálat minőségi megvalósításához.”
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kozneveleseert-felelosForrás:
allamtitkarsag/hirek/20-millio-a-kozossegi-szolgalat-tamogatasara

Már lehet pályázni a Nemzetközi Visegrádi Alap 2015. márciusi határidejű, kisösszegű támogatásokra kiírt
pályázatán.
Meghirdette 2015. márciusi határidejű, kisösszegű támogatásokra kiírt pályázatát a Nemzetközi Visegrádi Alap. A
pályázat keretében legfeljebb hat hónapos projekteket támogatnak. A következő kategóriákban lehet pályázni:
kulturális együttműködés; tudományos eszmecserék és kutatások; oktatás; diákcsere; határokon átnyúló
együttműködés; idegenforgalom ösztönzése. Az elnyerhető támogatás összege legfeljebb 6 ezer euró.
A támogatásra szánt keretösszeg 640 ezer euró.
Pályázati határidő: 2015. március 1.
Bővebb információ: Nemzetközi Visegrádi Alap;
I: visegradfund.org/grants/small_grants/
Meghirdette a Nemzetközi Visegrádi Alap standard támogatásainak 2015-ös első körére kiírt pályázatát.
Pályázatot hirdet a Nemzetközi Visegrádi Alap standard támogatásainak 2015-ös első körére. A következő
kategóriákban lehet pályázni: kulturális együttműködések, tudományos eszmecserék és kutatások, oktatás, diákcsere,
határokon átnyúló együttműködés, valamint az idegenforgalom ösztönzése. A támogatások legfeljebb 12 hónapos
időtartamú projektekre használhatók fel. A projektek legfeljebb 6001 euró támogatást kaphatnak.
A támogatásra szánt keretösszeg 2,2 millió euró.
Beadási határidő: 2015. március 15.
Bővebb információ: Nemzetközi Visegrádi Alap;
I: visegradfund.org/grants/standard_grants/
Kérjük, járuljon hozzá kiadványunk szerkesztéséhez, ötletével, információival, javaslataival gazdagítsa annak tartalmát.
A következő szám megjelenése: 2015. február 27.
Véleményét és észrevételét a következő e-mail címre várjuk: somogyifjusagaert@gmail.com
Kiadja: Somogy Ifjúságáért Egyesület.
Felelős szerkesztő: Udvaros Renáta
Iroda: 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 27.
Telefon: 06 30 718-8655
E-mail: somogyifjusagaert@gmail.com
MIBEN SEGÍTHETÜNK?
Civil szervezete működtetésével, pályázatokkal kapcsolatos
kérdéseivel, problémáival keressen!
Honlapunk: www.sie.hu,
E- mail: somogyifjusagaert@gmail.com
Skype: somogyicivil

