
 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C i v i l  H í r a d ó  
-  H í r l e v é l -  

 
H í r e k ,  r e n d e z v é n y e k ,  k i a d v á n y o k ,  p á l y á z a t o k ,  

t a n á c s o k ,  j ó  g y a k o r l a t o k  

2 0 1 5 . m á r c i u s  2 4 .  
 

Kedves Olvasó! 

 

Ön a Somogy Ifjúságáért Egyesület rendszeresen megjelenő hírlevelét olvassa. 

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. 

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

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!” 

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: 

� Fogjunk össze egy boldog húsvét szellemében, mert jót tenni jó. 
�  Szia Maci! 
� Településfejlesztés tudatosabban… 
� Civilség a mai Magyarországon? 
�  Pályázzatok! 
� Busz, terepjáró és személyautó pályázat 100 % támogatással áprilisban! 
� Programajánló 
� Módosultak a NEA határidők! 
� Képzési felhívás 

 

 

 

Somogy Ifjúságáért 

Egyesület 

 

Székhely: 7400 Kaposvár, 

Damjanich u. 8- 10. 

 

Iroda: 7521 Kaposmérő,  

Rákóczi u. 27. 

 

Tel.:+36 30/ 718-8655 

E-mail: 

somogyifjusagaert@gmail.com 

 



KIP, KOP, KOPOGOK...  

 Hírek - Események - Tippek - Esettanulmányok – Dátumok! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fogjunk össze egy boldog húsvét szellemében, mert jót tenni jó. 

A közelmúltban elkezdett a húsvéti ünnep hangulata bizseregni a levegőben. 
Ezzel nem maradt egyedül Mike Bernadett a KÖTÉL Egyesület tagja, hiszen 
többünkre átterjedt. Így indult az erdélyi Óteleken található Böjte Csaba testvér 
által működtetett gyerekotthon segélykérő akciója. A pontos felmérést 
követően szervezetten indult a gyűjtés (és zajlik most is) azzal a jeligével, hogy 
"fogjunk össze egy boldog húsvét szellemében!". A kérés melynek igyekeztünk 
maximálisan eleget tenni nem nagy volt, de egyesületünk ehhez kevésnek 
bizonyult. A téli tüzelő összedarabolásához motorfűrészre volt szükség, lassan 
a mosógép is beadja a kulcsot és a legnagyobb gondot a befogadó ház egyre 
szaporodó gyerekállomány meleg víz ellátása okozta, de nyilván a 
tisztálkodáshoz és a mosáshoz szükséges alapanyagok is apadnak. 

Kezdeményezésünk fél sikernél jár, de reméljük a visszalévő időben teljes siker 
koronázza az összefogást. A Hajdú gyártó cég első kérésre elengedte felét a 
hőcserélős indirekt tároló árából, így már van esély rá hogy a 75.000 Ft 
összejöjjön. A motorfűrészre is akadt felajánló, de megoldódni látszik a 
mosógép beszerzése is Budapest mellől.  

 Szintén a Kaposvári Galvanochem első kérésre jó szokásukhoz híven segítő 
karjukat nyújtották, így egy időre a tisztító és a tisztálkodó szerekkel is ki 
lesznek segítve. Reméljük az adományokból sikerül kifizetni a hőtárolót, és a 
kicsiknek még jut édességre és kölnivízre is. 

Kapcsolat: Bodó László: 70/ 459-7709, 30/ 656-4340 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szia Maci! 

A Civilszervezetek hallatják a hangjukat 

2015 januárban, egy bevezető kampány keretében a MACI elindult az ismertség útján. Most 
itt az idő, hogy leleplezzük, hogy brummogásával és szerethető megjelenésével mit is 
képvisel. 

A MACI-kampányt, az őt életre hívó civilszervezetek indították útjára, hogy megmutassák, 
hogy a civilszervezetek világa szerethető, értékteremtő, sokszínű világ, hogy hozzánk, 
civilszervezetekhez rengeteg pozitív változás, gondoskodás, igazságkeresés, érdekképviselet, 
jótékonyság tartozik. Kampányukon keresztül szeretnénk bemutatni, hogy a civilszervezetek világát mi, ebben az 
országban élő, dolgozó emberek hozzuk létre, és a mi álmaink, elvárásaink, önkéntes munkánk, adományaink formálják 
azt. 

Elindították a www.sziamaci.hu weboldalukat, ahol elmagyarázzák, hogy mik azok a civilszervezetek, hogyan 
működnek és miért van rájuk szükség. A weboldal kereső funkciója megkönnyíti a civilszervezetetekkel való 
kapcsolatfelvételt, segít megtalálni azokat, akár segítségnyújtásról, akár adományozásról (1%), akár segítség-kérésről 
van szó. 

Online fórumokon terjedő kisfilmjeikben színészek szólalnak meg, akik maguk is aktív támogatói a civilszervezeteknek. 
„A civil az, aki tesz valamit a közért, és azért, hogy szabad lehessen. Ez a szabadság ára.  

A demokrácia melós műfaj!” –fogalmaz Novák Péter.  

(A videók megtekinthetők a www.sziamaci.hu oldalon) 



Településfejlesztés tudatosabban... 

A civil szervezetek egy része küldetését tekintve közvetlenül lakókörnyezete, szomszédsága, illetve a települése 
szépítésén, élhetőbbé tételén, fejlesztésén munkálkodik. 

A részben külföldről átvett, részben itthon kifejlesztett módszereket ma már összefoglaló néven közösségi 
tervezésnek nevezzük. 

Azok számára, akik tudatosabban és nagyobb szakértelemmel szeretnék végezni a fejlesztő munkát ajánlok néhány 
forrást, ahol azonnal használható gyakorlati tudnivalókat is szerezhetnek. 

A civil szervezetek egy része küldetését tekintve közvetlenül lakókörnyezete, szomszédsága, illetve a települése 
szépítésén, élhetőbbé tételén, fejlesztésén munkálkodik. 

Több szempontból is érthető ez a tény. A közvetlen környezet és az egyszerűen elérhető szolgáltatások talán a 
legfontosabbak, hogy lakói otthonnak érezzék településüket. ezt támasztja alá az is, hogy a rendszerváltás környékén 
egyre-másra alakultak meg a településszépítő egyesületek. alapítványok. 

A kezdeti lelkesedés és tenni akarás bizonyítéka volt, hogy az első - rendszerváltás utáni - önkormányzati választások 
eredménye. Sok helyen civil szervezetek jelöltjei nagy számban jutottak be a képviselő testületekbe és arra is több példa 
volt, hogy a polgármester is civil szervezet aktivistája lett. 

A kezdeti lelkesedés több-kevesebb idő múlva kiegészítette a szakszerűség, kialakultak azok a módszerek, amelyek 
lehetővé tették, hogy a településfejlesztésbe ne csak az önkormányzat és külső szakemberek, hanem a lakossági 
csoportok és maguk a lakosok is részt vehessenek. 

A részben külföldről átvett, részben itthon kifejlesztett módszereket ma már összefoglaló néven közösségi tervezésnek 
nevezzük. 

Azok számára, akik tudatosabban és nagyobb szakértelemmel szeretnék végezni a fejlesztő munkát ajánlok néhány 
forrást, ahol azonnal használható gyakorlati tudnivalókat is szerezhetnek. 

A közösségfejlesztés (jelentése: a közösség által vezetett fejlesztés) egyetlen hazai folyóirata a Parola rendszeresen 
foglalkozik a helyi fejlesztéssel. 

A folyóirat archívumából az alábbi linken az oldal alján a közösségi tervezéssel kapcsolatban megjelent írásokat érheti el 
a tárgyszavak melletti kék háromszögre kattintva. 

http://kka.hu/_Kozossegi_Adattar/PAROLAAR.NSF/T%C3%A1rgyszavak%20szerint?OpenView&Start=1019 

A folyóirat honlapja: http://parola.kozossegfejlesztes.hu/ 

A "néhai" Soros Alapítvány egyik legsikeresebb programja volt a Települési Egészségterv elnevezésű pályázat és az 
annak kapcsán kialakult mozgalom. Az elnevezés kicsit megtévesztő, mert a program célja nem csupán az orvosi 
értelemben vett egészség javítása volt hanem a települési fizikai és emberi környezet jobbítása, fejlesztése. 

A program szellemi irányítói szerint "Az Egészségterv olyan komplex, egy adott település (régió) lakosságának 
életminőségét, életfeltételeit javítani célzó aktivitási terv, melynek elkészítésében, illetve megvalósításában minden 
érintett (a lakosság, a nem állami szervezetek, a helyi önkormányzat, illetve más hatóságok, az egészségügy, az oktatási 
intézmények stb.) egyenrangú cselekvő. Ez a társadalmi cselekvési gyakorlat “nem csupán" demokratikus, hanem a 
jelenlegi társadalmi-gazdasági körülmények között a hatékonyságot egyedül biztosító eljárás.  

Az Egészségterv tehát nem egy hatóság elképzeléseit tükröző feladatterv, hanem a településen élők közös akaratát 
összegző cselekvési program - melynek közvetlen és közvetett célja a lakosság életminőségének, ezen keresztül 
egészségi állapotának javulása. " 

Legalább annyira igazak ma ezek a sorok, mint amikor születtek -1998-ban... 

A pályázati program azért is példa értékű, mert szinte minden példa, dokumentum, útmutató és tapasztalat 
elektronikusan megtalálható az alábbi linken: 
http://www.kka.hu/_soros/Sweb.nsf/dd5cab6801f1723585256474005327c8/cb61e5347084e0e7c1256bbc005d1400?Ope
nDocument 



 Akik már részt vettek bármilyen településfejlesztési munkában tapasztalhatták, hogy egy-egy ilyen folyamat mennyi 
konfliktus forrása lehet. A konfliktusok felszínre kerülése előnyére és hátrányára is válhat a település közösségének. 

Hátrányára akkor válhat ha a konfliktus elmérgesedik, állandósul és ezáltal fékezi a fejlesztést. Ha viszont a konfliktus 
feloldható őszinte véleménycserével, a másik fél véleményének és érdekeinek tiszteletben tartásával létrejövő 
kompromisszumokkal, megegyezéssel, akkor ez a folyamat erősítheti a település közösségének megtartó erejét. 

Ezért különösen fontos, hogy kellő hozzáértéssel, empátiával kezeljék a fejlesztés résztvevői a felszínre kerülő 
konfliktusokat. 

Ennek érdekében ajánlom a Konfliktuskezelési, mediációs módszerek alkalmazása a településfejlesztésben című kötetet 
minden településfejlesztésben tevékenykedőnek. 

A kiadvány ingyen beszerezhető a Völgyzugoly Műhely irodájában 1024 Budapest Káplár u. 7. Tel: 1-439-0490 

A kutatást összegző korábbi változat az alábbi linken található. 

http://archiv.mek.hu/files/_kamara/_dokumentumok/mevh/kmmat_kezikonyv_121130.pdf 

cikket írta: Huszerl József 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Civilség a mai Magyarországon? 

A civil aktivitás hazánkban nemzetközi összehasonlításban kirívóan alacsony – Európában a második legrosszabb 
pozíciót foglaljuk el. Utasi Ágnesék országos reprezentatív felmérése szerint az általuk megkérdezettek nem egészen 
harmada tartozik szervezett civil közösségbe, legtöbben sport-, vallási, természetvédelmi vagy jótékonysági 
szervezetekhez – vagyis hangsúlyozottan nem „hatalomkritikai” szervezetekhez. Intenzív közéleti aktivitást csak 
minden ötödik válaszadó fejt ki. 

Hozzátehetjük: a hatalommal kritikus civil mozgalmak is tartózkodnak a komplex társadalomkritikától. A HA-HA 
többnyire csak felsőoktatási ügyekben, a TASZ csak az általános szabadságjogok ügyében lép fel… és még 
sorolhatnánk. Hol van már az a Védegylet, melynek ambíciója a globális és lokális kapitalizmus egymásba kapcsolódó 
kritikája volt! Amely a mindenkori államhatalom és a pártok bírálata mellett a fennálló társadalmi RENDSZER átfogó 
kritikáját adta – nem pusztán egy-egy hatalmi ágenséét, hanem a rendszer logikájáét, a rendszert működtető 
mechanizmusokéét. 

A civilség „privatizálódása” az amúgy sem erős társadalmi szolidaritás további gyengülését jelzi és eredményezi. 
Ráadásul hatalmi szempontból sem hatékony: az „egy ügyű” mozgalmak mindig is kijátszhatóak voltak egymás ellen. 
Azért – is –, mert elfedik azt, hogy társadalmi bajaink, problémáink – és azok okai is – komplexek, ezért csak komplex 
eszközökkel gyógyíthatóak. (Például: a közoktatásban dolgozó pedagógusok helyzetének rendezése, a pedagógusok 
társadalmi státuszának felemelése, felemelkedése nélkül a felsőoktatás bajait nem lehet orvosolni.) 

Cikkemben a „civilség” gyengeségének okait és következményeit járom körül. 

A legfeltűnőbb ok az – ennek vagyunk éppen napjainkban is a tanúi -, hogy a politikai pártok szférája időről időre 
magába szippantja az amúgy is gyenge civil potenciált. Egyrészt a politikai pártok elcsábítják a civil szervezetek legjobb 
aktivistáit vagy/és kihasználva a civil szervezetek forráshiányos állapotát, pénzügyi támogatásaik révén manipulálni 
igyekeznek tevékenységüket vagy/és arra kényszerítik őket, hogy a közéletben az ő zászlaik alatt jelenjenek meg stb.. 
Másrészt ha egy országban tartósan hiányzik a civil szervezeteknek, mozgalmaknak az a szövevénye, mely folyamatos 
kontroll és nyomás alatt képes tartani a politikai, gazdasági és kulturális elitet, ezért/és a közügyek kizárólag a pártok 
kezében összpontosulnak, akkor – önmagát erősítő folyamatként – a közéleti ambícióval megáldott emberek számára 
tényleg csak újabb és újabb pártok létrehozása nyújthat érvényesülési terepet. 

A civil szervezetek gyengeségének másik oka az, hogy a médiák tevékenységének középpontjában a politikai pártok, és 
főként a politikusok teljesítményének reprezentálása áll – a civil szervezetek, mozgalmak létezésének puszta ténye is 
csak alig-alig jut el a szélesebb nyilvánossághoz. Ugyanakkor, bár az internet forradalmian felgyorsította a civil 
mozgalmak szerveződésének és nyilvánosságának lehetőségeit, mégis gyakran látjuk azt, hogy az ily módon létrejövő 
szervezetek (egy-egy tüntetés megszerveződését leszámítva) valójában csak a virtuális térben léteznek – a szervezeti 
tagság sokszor kimerül a véleményvezérek vagy az általuk kibocsátott gondolatok, hírek, dokumentumok lájkolásában 
vagy jobb esetben szűkszavú kommentelésében. Az érdemi viták jórészt hiányoznak. 



Másrészt, amilyen könnyű az interneten újabb és újabb csoportokat szervezni, olyan könnyen el is halnak, halhatnak 
ezek – ha valaminek a létrehozásához nem szükségeltetik „túl nagy” erőfeszítés, akkor a motiváció is gyengébb lesz 
hozzá ragaszkodni. A kérész életű civil mozgalmak szaporodása pedig a civilség, a civil mozgalmak inflálódásával 
járhat és jár. 

 Jó dolog az internet, de csak akkor hatékony, ha az általános társadalmi körülmények is a civil mozgalmak 
meggyökereződését erősítik. Márpedig nálunk ez nem így van. 

Cikk további rész olvasható: http://www.attac.hu/2013/10/437/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pályázzatok! 

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása / IFJ-GY-15-A 

A pályázati program célkitűzései:  

Az ifjúsági korosztályok bevonásával és aktív részvételével Magyarország közigazgatási határain belül és/vagy kívül 
megvalósuló, több alkalomból álló programsorozatok támogatása, amelyek szervesen illeszkednek az ifjúsági 
közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, hozzájárulnak az ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, 
közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez, elősegítik a fiatalok társadalmi részvételét, a haza és a lakóhely szeretetére 
nevelnek, és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.  

A pályázat keretében lehetőség van képzési programok megvalósítására is, amennyiben azok a fenti célok 
megvalósításához szervesen hozzájárulnak.  

A pályázat nem támogatja az oktatási intézmények vagy diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok által 
szervezett, az intézmény működésébe tartozó rendezvényeket (diáknap, szalagavató, gólyatábor, szakkör stb.).  

Jelen pályázati kiírás keretében sporttáborok, edzőtáborok megvalósítására nincs lehetőség.  

A rendelkezésre álló keretösszeg: 60 000 000 Ft, azaz Hatvanmillió forint a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, (ÁHT: 031831) terhére.  

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: Maximum 1 000 000 Ft, vissza nem térítendő támogatás 
igényelhető.  

A támogatás mértéke: maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A Pályázó által biztosítandó 
saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a.  

A saját forrás legalább 50%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi, 
önkéntes, közérdekű munka forintos értékével.  

A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, és a saját forrás rendelkezésre állását a támogatási 
szerződés megkötésekor igazolni kell. Az önerő igazolására magyar költségvetésből származó pályázati pénz nem 
számolható el. 

Támogatási időszak: 2015. május 1. és 2016. április 30. közé eső időszak.  

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.  

Pályázati díj: Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2 200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig 
szükséges megfizetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 számú számlájára, 
kizárólag átutalással. A pályázati díj befizetéséről szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell.  

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. április 16. 23:59 perc  

Pályázatkezelő: NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET  

1134 Budapest, Tüzér u.33-35. Telefon: (06-1) 237 6782 palyazat@ncsszi.hu 



Busz, terepjáró és személyautó pályázat 100 % támogatással áprilisban! 

 
Április közepétől 100%-os támogatási intenzitás mellett ismét lehet pályázni buszra, terepjárója, személyautóra a 
Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 6/2015 (III. 13.) számú közleménye 
szerint. Önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházi szervezetek pályázhatnak nettó 3,5-8 millió Ft 100%-os vissza 
nem térítendő forrásra. 
 
 A Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a 
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló intézkedés (a továbbiakban: 
alapszolgáltatások jogcím) újranyitása várható. A benyújtási időszak kezdete: 2015. április közepe. Az 
alapszolgáltatások jogcím kedvezményezettjeinek köre a települési önkormányzatokra, önkormányzati társulásokra, 
nemzetiségi önkormányzatokra, nonprofit szervezetekre (egyesületek, alapítványok, például polgárőr egyesületek) és 
egyházi jogi személyekre terjed ki. A várható új rendelet mellékletét fogja képezni a jogosult településeket tartalmazó 
településlista, melyek általában 5000 fő alatti települések lesznek. Az ügyfélnek székhellyel kell rendelkezni azon a 
településlistában található településen, amelyen a fejlesztést meg kívánja valósítani. 
 
 Az új rendelet megjelenése áprilisban várható. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Programajánló: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kedves Civil Vezetők! 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közleményt adott ki miszerint a Nemzeti Együttműködési Alap 2015. évi 
működési és szakmai pályázati felhívásai esetében a beadási határidők egy héttel meghosszabbításra kerültek.  

A változásokat az alábbi táblázat tartalmazza pályázati kategóriánként: 

Felhívás - 
Alprogram 
megnevezése 

Pályázat típusa Kollégium neve Benyújtási 
határidő 

Módosított 
beadási 
határidő 

 

NEA-KK-15-M 

Működési Közösségi 
környezet 

2015.03.16 2015.03.23 

 

NEA-NO-15-M Működési Nemzeti 
összetartozás 

2015.03.16 2015.03.23 

 

NEA-TF-15-M Működési Társadalmi 
felelősségvállalás 

2015.03.17 2015.03.24 

 

NEA-UN-15-M Működési Új nemzedékek 
jövőjéért 

2015.03.18 2015.03.25 

 

 

NEA-MA-15-M Működési Mobilitás és 
alkalmazkodás 

2015.03.19 2015.03.26 

 

NEA-TF-15-SZ Szakmai Társadalmi 
felelősségvállalás 

2015.03.19 2015.03.26 

 

NEA-NO-15-SZ Szakmai Nemzeti 
összetartozás 

2015.03.20 2015.03.27 

 

NEA-MA-15-SZ Szakmai Mobilitás és 
alkalmazkodás 

2015.03.23 2015.03.30 

NEA-UN-15-SZ Szakmai Új nemzedékek 
jövőjéért 

2015.03.23  

 

2015.03.30 

 

NEA-KK-15-SZ Szakmai Közösségi 
környezet 

2015.03.24  

 

2015.03.31 

 

 

Forrás: www.civil.info 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kérjük, járuljon hozzá kiadványunk szerkesztéséhez, ötletével, információival, javaslataival gazdagítsa annak tartalmát.  
A következő szám megjelenése: 2015. április 30. 
Véleményét és észrevételét a következő e-mail címre várjuk: somogyifjusagaert@gmail.com 

 

 

 



Képzési felhívás társadalmi vállalkozók számára 

A Társadalmi Összetartozásért Alapítvány újabb bentlakásos képzést indít társadalmi vállalkozások, társadalmi 
küldetésük teljesítése érdekében vállalkozást, szolgáltatást, terméket értékesíteni tervező, különösen innovatív 
elképzelésekkel bíró civil szervezetek, aktív közösségek tagjai számára.   

A képzés célja: társadalmi küldetéssel bíró, azért cselekvő társadalmi vállalkozók felkészítése piaci és a megszokott 
pályázati támogatásoktól eltérő alternatív források elérésére 

 

A képzés fő témakörei: 

társadalmi vállalkozások 

vállalkozási alapismeretek 

piackutatás, marketing alapok 

piaci és közösségi források 

A képzés időkerete, időpontjai és helyszíne: 

A képzési folyamat három egynapos és egy három napos, bentlakásos blokkból áll.  

A résztvevőktől elvárt a képzési időpontok között önálló, otthoni munka végzése. 

Három napos, bentlakásos képzés:  

Érsekvadkert: 2015. június 4. csütörtök - 2015. június 6. szombat 

 

A képzés egynapos blokkjai: 

1. alkalom: Budapest, Domino Tanoda 2015. április 18. szombat 

A többi időpontot a bentlakásos képzés résztvevőivel egyeztetjük, minél inkább egyénre szabott konzultációs 
lehetőségek biztosítása érdekében. 

Forrás: http://szocialisfejlesztes.blogspot.hu/2015/03/kepzesi-felhivas-tarsadalmi.html 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 


