
 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 . j ú n i u s  3 0 .  
 

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: 

� Munkahelyek tízezreit rejtegetik a civilek 
� NEA logó használata 
� Hozzuk tető alá- KÖTÉL Egyesület szertárát 
� Indul a nyári diákmunka program! 
� Dudaiskola felhívás 
� XII. Nyári Egyetem és Körfeszt a közösségi részvételért 
� Megnyitott a Csillagpark a Zselicben  
� Fiatal Nagyköveteket keres az UNICEF 
� Változás az iskolai közösségi szolgálatban 
� Rövid hírek 
� Pályázatok- Pályázzatok 

 

 

 

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! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Munkahelyek tízezreit rejtegetik a civilek 

Alig lehet valamit tudni arról, hogy a hazai nonprofit szervezetek milyen képzettségű és összetételű munkavállalókat 
foglalkoztatnak. Ami biztos, kevesen vannak, rossz fizetésért dolgoznak, nem kapnak cafetéria-juttatásokat, az ágazatot 
agyonnyomják a részmunkaidővel kapcsolatos adminisztrációs terhek. Pedig akár 20-25 ezer munkahelyet is 
teremthetne az ágazat.  
 
A hazai civil-nonprofit szektorban az összes foglalkoztatott mintegy 0,8 százaléka dolgozik, szemben a nemzetközi 5-9 
százalékos átlaggal. Németországban például a részmunkaidős és a közhasznú foglalkoztatás egyik terepe a civil és a 
nonprofit szféra. Lehet, hogy a kormánynak nálunk is komolyabban el el kellene gondolkoznia azon, hogyan 
használhatná a szektort a munkahelyteremtési céljai elérésére. 
Igaz, ehhez a jelenleginél valamivel többet kellene tudni arról, miként működnek a szervezetek, milyen összetételű és 
milyen képzettségű munkavállalókat foglalkoztatnak. Kérdés az is, milyen hatékonysággal tudják kihasználni a 
"humánerőforrás-kapacitásokat".  
 
Eddig erről Magyarországon nem készült átfogó felmérés. A Civitalis Egyesület kutatói, Bartal Anna Mária, Nagy 
Renáta, Sebestény István, „Tények és lehetőségek“ címmel a magyar nonprofit szektor foglalkoztatási helyzetét feltáró 
vizsgálatukban ezeknek a kérdéseknek a megválaszolását tűzték ki célul.  
 
A téma vizsgálatának különös hagsúlyt ad az is, hogy a hazai nonprofit ágazat egyik legfontosabb problémája a 
foglalkoztatás növelése. Egy szektor gazdasági-társadalmi súlyát erőteljesen jelzi az is, hogy hány munkavállalónak tud 
megélhetést biztosítani.  
 
 
A kutatás eredményei szerint a vizsgált több mint 600 szervezet fele számolt be munkaerőgondokról. Kétharmaduknak 
nincs elegendő forrása további alkalmazottak foglalkoztatására. A megkérdezettek véleménye szerint a nonprofit 
szektor helyzetét nehezítik a részmunkaidőt sújtó adminisztratív terhek, a kiszámíthatatlan pályázati alapú 
foglalkoztatás. Elsősorban ez vezet a nagyarányú cserélődéshez. A bérek nem versenyképesek, hiányoznak bizonyos 
fizetési konstrukciók (például nincs cafetéria), és a feladatszervezés is nagyfokú rugalmasságot igényel.  
 
A kutatók számításai szerint a hazai civil-nonprofit szektor 20-25 ezer, főként részmunkaidős foglalkoztatottnak tudna 
munkahelyet biztosítani. Ugyanakkor ehhez differenciált foglalkoztatási és támogatási konstrukciókra lenne szükség. 
Félő, hogy a rugalmatlan foglalkoztatáspolitika ezeket nem tudja kezelni. Teljesen más foglalkoztatási támogatásokat 
igényelnek a kis- és közepes civil szervezetek, illetve azok, ahol már egy ember 4-6 órás foglalkoztatása is nagy 
eredmény.  
 
Kanadai példára hivatkozva javasolnák a nonprofit foglalkoztatási ügynökségek létrehozását, esetleg a megyei 
Munkaügyi Központokkal együttműködésben. Ezek a részmunkaidős foglalkoztatottakat közvetítenék ki a szervezetek 
számára. Így levennék az adminisztrációs terheket a szervezetek válláról, és biztosítanák a rugalmas foglalkoztatás 
lehetőségét is.  
Kik a nonprofitok? 
 
 
A nonprofit szervezetek 48 százaléka valamilyen egyesület, 28 százaléka alapítvány, 12 százaléka non-profit gazdasági 
társaság, 7 százaléka szakszervezet, 2 százaléka köztestület és 3 százaléka közalapítvány. Az ágazat dolgozóinak 29 
százaléka az egészségügy és a szociális területen tevékenykedik. Kiemelkedő jelenlétük a kultúra, a sport, a szabadidő 
és a vallás területein.  
 
A megkérdezett szervezetek szerint az ideális nonprofit alkalmazott jó kapcsolatteremtő, jó szervező, csapatjátékos, 
sokoldalú, jó konfliktusmegoldó, kezdeményező, nyitott. 
 
NEA logó használata 

Forrás: http://civil.info.hu/web/nea/nea-logo-megjelenitese 

Amennyiben Ön támogatásban részesül a Nemzeti Együttműködési Alap terhére a 
kedvezményezett szervezet hivatalos oldalán, vagy a támogatott projekt honlapján 
kötelező megjeleníteni a NEA logót! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Indul a nyári diákmunka program! 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium idén is meghirdeti a Nyári diákmunka programot 1,5 milliárd forintos támogatási 
összeggel, amelynek keretében a 16-25 év közötti diákok kaphatnak a helyi önkormányzatoknál vagy önkormányzati 
fenntartású intézményeknél munkalehetőséget - jelentette be Varga Mihály. 
 
A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, a program már diákkorban hivatott elősegíteni a fiatalok munkához jutását 
és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is. 
 
A tárcavezető tájékoztatása szerint a programban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a támogatás 
kezdő időpontjában (július 1-jén) már betöltötték a 16. életévüket, befejezésekor (augusztus 31-én) pedig még nem 
múltak el 25 évesek. Két éve 16 ezer, tavaly közel 25 ezer fiatal szerzett munkatapasztalatot a kéthónapos program 
keretében. Az idén rendelkezésre álló összegből arra számítunk, hogy nagyjából 20 ezer diák számára biztosíthatunk 
munkát a nyári időszakban – fogalmazott a miniszter. 
 
 
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/indul-a-nyari-diakmunka-program 
Tisztelt Érdeklődők! 
 
A Dudaiskola 11. alkalommal, idén Zselickisfaludon kerül megrendezésre. 
Időpontja 2015. június 29-július 2. között. A tábor célkitűzése a somogyi 
népdalok és néptáncok megőrzése, megismertetése az érdeklődőkkel. A 
részletes program és a jelentkezési lap elérhető a  
 
http://www.lazidombi.hu/2015/lazi-dombi/dudaiskola-2015-junius-28-
julius-3 honlapon!  
 
 Minden érdeklődőt szeretettel várunk a táborunkba! 
 
 
 
XII. Nyári Egyetem és Körfeszt a közösségi részvételért 
 
Esemény időpontja: 2015. július 30. 
Helyszín: Civil Kollégium terei és kertje (Kunbábony) 
 
Mindannyian ismerünk hétköznapi hősöket, akik nap mint nap tesznek a közjóért nagyvárosi lakótelepeken, belvárosi 
szubkultúrákban vagy kis falvak romatelepein. Mi az, ami birtokukban van, mi vagy ki adja nekik munkájukhoz a 
tudást, az erőt? 
 
Tudjuk, hogy az ember közösségi lény. De hol vannak azok a közösségek, melyek bátorítják, segítik az egyént, közös 
célokat és eszközöket képesek keresni és találni közös jól-létünk és a részvétel fejlesztése érdekében?  
 
Tudjuk, hogy társadalmi és természeti környezetünk a jelenlegi formában, mélyreható változások, változtatások nélkül 
nem fenntartható. Tudjuk azt is, hogy sok kicsi sokra megy – mindannyian egyéni felelősséget hordozunk ezekben a 
kölcsönösségen alapuló függési rendszerekben. De képesek vagyunk-e változni, változtatni, ha erre van szükség?  
 
XII. Nyári Egyetemünkön, mely ezúttal a Közösségi Önsegítő Rendszerek Fesztiválja (KÖRFESZT) is egyben, többek 
között ezeket a témákat járjuk körbe előadások, szakmai műhelyek, közös cselekvések segítségével, illetve a 
mindennapi életben hasznosítható gyakorlati megoldások bemutatásával. S, hogy mindez oldott légkörben 
történhessen, felvonultatjuk a fenntartható szórakozás, sportolás és közösségi együttlét számos lehetőségét. 
 
Szeretettel várnak mindenkit, aki szerint változtatni kell, aki maga is kész ezen elgondolkodni és válaszaiban nyitott a 
közösségi megoldások keresésére! 
Figyelem! Változás a törvényi szabályozásban! 
Már lehet közösségi szolgálatot végezni a "lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetnél,..." 

A teljes paragrafus: 

133. § (1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi 
szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, nonprofit szervezetnél, illetve a lelkiismereti és vallásszabadság 
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó 



szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. 
Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő 
feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő 
dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi 
szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet. 

A törvényi háttér összefoglalóan itt is megtalálható: 

http://www.kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle… 

Megnyitott a Csillagpark a Zselicben 

A Zselici Csillagpark felejthetetlen élményeket kínál minden látogató számára, aki fogékony a természet az univerzum 
tudományos megismerésére. 
A Tejút, a Szaturnusz gyűrűinek, a Jupiter holdjainak, felhősávjainak, a nap jelenségeinek és az égbolt további 
csodáinak megfigyelését teszi lehetővé a csillagvizsgáló.  
Éjszakai/nappali túra a Zselicben, távcsöves bemutatók és további meghirdetett programokkal várják sok szeretettel az 
érdeklődőket. 
Az épületben többek között planetárium, távcsőkupola, kistávcsöves észlelő-terasz kapott helyet. Környezetében egy 25 
m magas kilátó is megépült, melyből gyönyörű látvány tárul elénk. A Zselici Tájvédelmi Körzet 2009-ben elnyerte a 
Nemzetközi Csillagoségbolt-park címet és ezen területen várja majd látogatóit  a Zselici Csillagpark, amely nagyszerű  
programokat kínál majd a látogatóknak. 

Forrás és további információ: www.zseliccsillagpark.hu 

Rekord olcsó lesz a diákhitel 
   
A szabad felhasználású Diákhitel 1 kamata 5,75 százalékról 4,9 százalékra, a Diákhitel 2 kamata pedig 7 százalékról 6,15 
százalékra csökken a július 1. és december 31. közötti időszakban. E hitel 14 éves fennállása óta a legkedvezőbb 
feltételekkel vehető most igénybe. A kötött felhasználású Diákhitel 2 esetében az ügyfeleknek továbbra is fix 2 
százalékot kell fizetniük, a különbözetet az állam kamattámogatás formájában átvállalja. A felvehető összegek nem 
változnak. 
 
 Sok iskola kerül az NGM-hez 
   
Idén július elsejétől 303, egy évre rá pedig további 54 szakképző intézményegység kerül át a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtól (KLIK) a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (NGM). Az iskolák szakmai irányításáért 
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal felel majd, a minisztérium pedig az intézmények fenntartója lesz. Az 
ígéretek szerint az átalakítás csak a szervezeti felépítést érinti, a fizikai struktúrát nem. 
 

 
 
 
 
 

"Mobilitás az EU-ban" oldal 
Az EURES kezdeményezésére, az Eurodesk, Euroguidance, Europass és Euraxess hálózatok  
együttműködésével elindult a "Mobilitás az EU-ban" oldal, ami célzott információt nyújt a  
különféle európai mobilitási lehetőségekről: 
- Munkavállalói mobilitás 
- Tanulási célú mobilitás 
- Szakmai gyakorlat, gyakornoki mobilitás 
- Önkéntesség, ifjúsági mobilitási projektek 
A weboldal elérhető: www.mobilitasazeuban.hu 
Richter Aranyanyu Díj 
A Magyarországon egyedülálló kezdeményezés célja a nők társadalmi megbecsülésének és önbecsülésének növelése.     
2015-től a négy kategóriában összesen nyolc díjat adnak át.  
Együttműködő partnerüknek, a Ridikül Magazinnak köszönhetően egy kilencedik díj, a Ridikül Magazin különdíja is 
átadásra kerül. A díjat olyan nőknek ítélik oda, akik klasszikus, női segítő szakmákban dolgoznak, és munkájuk 
nélkülözhetetlen, mégis csekély anyagi és erkölcsi elismerésben van részük.  
Jelölési határidő: szeptember 15. 
További információ: http://aranyanyu.hu/tartalmak/mindent-a-dijrol 
 



Pályázat szülősegítő szolgáltatások támogatására 
A pályázati program célja a fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő szülők részére, az ő igényeikre reagáló 
szolgáltatások támogatása. Az átfogó célok között szerepel a szülők tájékoztatása, társadalmi integráció elősegítése, 
érzékenyítés, önérvényesítés segítése, együttműködések ösztönzése, tanácsadás, konfliktuskezelés, közösségfejlesztés, 
szülői hivatás erősítése, mentálhigiénés segítségnyújtás, önfejlesztési/önismereti módszerek átadása, kapcsolati hálók 
építése, harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakítása. 
Beadási határidő: augusztus 31. 
További információ: szulo2014@fszk.hu, http://fszk.hu 
Internetes megtalálhatóság támogatása 
A pályázat célja a pályázók versenyképességének támogatása, webes megtalálhatóságának segítése a Google keresőben. 
Pályázati kiírásunk keretében ingyen vállaljuk a szervezetük hirdetésének kezelését a Google Adwords hirdetési 
rendszerében. Célunk, hogy a jelentkező szervezetek minél szélesebb körben elérjék ügyfeleiket a Google Adwords 
hirdetési rendszerével. 
További információ:  
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/d042c1afc4dccbb0c1257e4c00463b43?Open
Document 
EMH Kreatív pályázat 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
pályázatot hirdet EMH Kreatív Pályázat címmel. Az Európai Mobilitási Hét alkalmából meghirdetett pályázatra olyan 
alkotásokat várnak, amelyek a közlekedési módok helyes megválasztásának üzenetét hordozzák. A következő 
kategóriákban lehet pályázni: rajz; fotó; szabadon választott technika. Óvodások, alsó és felső tagozatos általános 
iskolások, 14 és 18 év közöttiek, fiatal felnőttek is pályázhatnak, de várják a családi és csoportos alkotásokat is.  
Beküldési határidő: június 30. 
További információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35427 
"TE IS…?" - Múzeumok Éjszakája 2015 pályázat  
 
Idén június 20-án rendezi meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős Államtitkársága a 
Múzeumok Éjszakáját. Az eseményhez kapcsolódva az Államtitkárság felkérésére a szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum három kategóriában pályázatot hirdet. A kiírások célja a program látogatói körének és ismertségének további 
bővítése, illetve a programot megelőző kommunikációs kampány elérési körének kiszélesítése. 
 
Beadási határidő 2015. november 16.  
Szakmai zsűrizés 2015.november 17-20.  
Eredményhirdetés 2015. november 20-át követő héten 
Bővebben: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/c6624773a827a308c1257e5300440b0e?Ope
nDocument 
 
Kiszámíthatóbb és egyszerűbb lesz EU-s forrásokra pályázni 
A kormány olyan pályázati rendszert hoz létre, mely kiszámíthatóbb és egyszerűbb lesz a korábbinál - jelentette ki a 
fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár a 2014-2020-as uniós ciklusban elérhető fejlesztési 
támogatásokról és lehetőségekről tartott előadásán. 
 
„Az új rendszer nem a vállalkozások csuklóztatására épül” - mondta Csepreghy Nándor, majd hozzátette; korábban egy 
GINOP pályázathoz 600 adatmezőt kellett kitölteni, ma már csak mintegy háromszázat, mert a nyilvános adatokat az 
állami adatbázisok nyerik ki. 2015 végére száz tételre csökkentik egy klasszikus pályázat adatmennyiségét, azok is 
leginkább a projekt céljára vonatkoznak. 
 
A pályázatok elbírálásában 300 millió forintos beruházási értékig bevezetik az egyszerűsített eljárásrendet, aki a 
feltételeknek megfelel annak a források rendelkezésre állásáig automatikusan osztják ki a támogatást. Ha a vállalt 
feltételek bármelyikét nem teljesíti, azonnal vissza is követelik a kifizetett összeget. 
 Forrás és folytatás: 
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/europai-unios-fejlesztesekert-felelos-
allamtitkar/hirek/kiszamithatobb-es-egyszerubb-lesz-eu-s-forrasokra-palyazni 
 
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete címmel jelent meg a 
Magyar Közlöny 2015. márc. 24-i 38-as számának mellékleteként (a 96. oldaltól) a GINOP pályázatok menetrendje a 
pályázatok keretösszegeivel, a meghirdetés módjával és várható idejével. 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15038.pdf 
 
 
 
 
 



VÁRATNAK MAGUKRA AZ ÚJ KIÍRÁSOK! 
 
A márciusban közzétett fejlesztési terv szerint ebben az évben 133 pályázat meghirdetését tervezi a kormány mintegy 
2900 milliárd forint keretösszeggel. Ebből már többet áprilisban meg kellett volna jelentetniük az ígéretek szerint. Azóta 
viszont a beígért pályázatok közül egyelőre csak egyet jelentettek meg; a vállalkozások külföldi piacokra kijutását célzó 
pályázatot. 
A késlekedést azzal magyarázzák, hogy a Miniszterelnökség és a szaktárcák még mindig komoly vitát folytatnak az 
egyes pályázatok feltételrendszereiről, így még akár 1-2 hónapot is várhatunk a tényleges pályázati dömpingre. 
Hogy miben is van még véleménykülönbség; még mindig kérdéses a vállalandó kötelezettségek kapcsán, hogy 
létszámnövelésre, vagy „csak” létszámtartásra vonatkozó feltételhez legyen-e kötött a támogatás.  
A kérdés azért nagyon lényeges pályázói oldalról, mivel alapesetben a technológiai fejlesztés, tehát pl. egy modernebb 
gép beszerezése a létszám csökkentésével is együtt járhat, így már az is jelentős kötelezettség egy vállalkozásnak, ha a 
jelenlegi létszámuk megtartását vállalják 2 évig, nemhogy még annak növelése is teljesíthető legyen a cégek részéről.  
A vállalkozások által annyira várt, 80 milliárd forintos keretösszeggel megjelenő technológiafejlesztésre irányuló 
pályázat pedig pont az elavult eszköz- és gépparkok korszerűsítését szolgálja majd, tehát ennél a lehetőségnél a 
pályázók számára nagyon lényeges kérdés, merre dől a mérleg. 
 
Indul az idei CSR Best Practice pályázat 
Ismét meghirdeti CSR Best Practice pályázatát az MPRSZ CSR tagozata, melynek keretében idén is keressük a 
társadalmi felelősségvállalás vállalati és közintézményi legjobb gyakorlatait, követendő példáit. Az elbírálás 
szempontjai között a zsűri kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a pályázó szervezet működésében a felelősségvállalás 
érvényesül-e az alaptevékenységben, és az milyen mélységig valósul meg az érintettekkel folytatott napi 
kapcsolatokban. 
A Magyar PR Szövetség, mint közhasznú szervezet 2007-ben vette fel a vállalati társadalmi felelősségvállalást 
tevékenységi körébe azzal a céllal, hogy a téma szakmai elismertségét tovább erősítse. Azóta évente meghirdeti és 
díjazza a legjobb gyakorlatokat, szakértelmével és előadásaival segíti a szakmai fórumok munkáját, közvetítésével és 
állásfoglalásai közzétételével elősegíti a szakmai eredmények széleskörű kommunikációját. 
 
A CSR tagozat 2015-ben ismét meghirdeti CSR Best Practice pályázatát, mely kiváló lehetőséget ad minden olyan 
vállalat és szervezet részére, amely esetében a felelősségvállalás a vállalatirányítás részét képezően folyamatosan 
megvalósul az alaptevékenységben, és érzékelhető az érintettekkel folytatott napi kapcsolatokban. 
 
A jelentkezéseket és a pályázatok leadását 2015. július 31-ig várjuk. 
 
A zsűri szakemberei a pályázati kiírásban megfogalmazott kritériumok szerinti értékelést 2015. szeptember 31-ig végzik 
el, az eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadó október végéig várható. 
 
A pályázattal kapcsolatos további információt az MPRSZ titkársága nyújt, a pályázatok leadása a titkarsag@mprsz.hu e-
mail címre beküldéssel lehetséges. 
Forrás: http://www.mprsz.hu/indul-az-idei-csr-best-practice-palyazat/ 
 
NO VÍRUS 2015 - Nonprofit szervezetek számára, kedvezményes Antivírus szoftver beszerzése 
 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Panda Security "Nonprofit Antivírus" néven pályázatot hirdet magyarországi nonprofit 
szervezetek számára saját felhasználású antivírus szoftverek beszerzésére. A pályázati támogatás mértéke eléri a 
30%-ot! 
 
I. A pályázat célja 
 
Manapság számos megoldással találkozhatunk, ha vírusvédelemről van szó. Ez a terület különösen fontos a Nonprofit 
szervezetek számára, ugyanis meg kell gondolniuk, hogy a szűkös költségvetési keretből melyik vírusirtó a 
legmegfelelőbb, amelyre áldozhatnak. A Panda Securityvel karöltve közös célunk a Nonprofit szervezetek teljes körű 
vírus-, spam-, és kémprogram védelem bevezetésének támogatása. Ezen kívül a Telnetwork Magyarország Kft. 
ingyenes szakmai tanácsadást ad a szervezetek számára, ezzel is segítve munkájukat. 
 
II. A pályázati támogatást megnyerheti minden olyan szervezet mely szerepel a társadalmi szervezetek és alapítványok 
névjegyzékében vagy az Adhat Adatbázisban 
 
III. A pályázatban résztvevő termékek, a támogatás mértéke 
 
A pályázati feltételeket teljesítő nonprofit szervezetek 30%-os kedvezménnyel juthatnak a pályázatban szereplő, Panda 
szoftverekhez:  
Panda Endpoint Protection - 1 éves frissítéssel 



Teljes körű felhőalapú vírus és kémprogram védelem Windows, Linux és Mac alapú munkaállomások, fájlszerverek, 
illetve egyéni PC-k védelmére. Egyszerűen a felhőből menedzselhető, magyar nyelvű kezelőfelülettel. 
 
A termék tűzfalat és androidos védelmet is tartalmaz. Spam, illetve webtartalom-szűréssel nem rendelkezik. 
Panda Endpoint Protection Plus - 1 éves frissítéssel  
Teljes körű felhőalapú vírus és kémprogram védelem Windows, Linux és Mac alapú munkaállomások, fájlszerverek, 
illetve egyéni PC-k védelmére. A termékben android védelem és lopásgátló funkció is elérhető. Egyszerűen a felhőből 
menedzselhető, magyar nyelvű kezelőfelülettel. 
 
Tűzfalat, webtartalom- és spamszűrést tartalmaz. 
Amennyiben felkeltette az érdeklődését a Panda security terméke kérem, hívjon minket az alábbi elérhetőségeken. 
Kollégáink az egyeztetést követően visszahívják Önt. 
 
Kapcsolattartók:        Paré Kristóf, Fazekas Éva 
Telefon:                   06-1-273-0393 
Fax:                         06-1-273-0395 
E-mail:                     info@telnetwork.hu 
 
8. Civil Licit Aukció 
 
2015-ben ismét kiírásra került a Civil Licit fenntarthatósági árverés non-profit szervezeteknek szóló pályázata.  
 
Az idei Civil Licit különlegessége, hogy a pályázati rendszer átalakításával az idei évtől két szakaszban történik a 
nyertes szolgáltatások kiválasztása. Az első fordulóban a pályázati adatlapok értékelése után 22 civil szervezetet választ 
ki a bíráló bizottság, akik átfogó termékfejlesztési és menedzsment képzésen vehetnek részt. A tréningen az alapítvány 
szakemberei és a vállalati szektor képviselői nem csupán a sikeres vállalati együttműködésre készítik fel a civil 
szervezeteket, hanem hosszú távú fenntartható gazdálkodás alapjainak megteremtéséhez is segítséget nyújtanak. A 
második fordulóban a szakmai zsűri a képzésen résztvevő civil szervezetek kínálatából a legjobb 11 szolgáltatást 
választja ki.  
 
A pályázati adatlap elérhető a www.civillicit.hu weboldalon, a pályázatot a korábbi évekhez hasonlóan elektronikus 
úton kell beadni.  
 
Pályázati határidő: 2015. július 15-én 18.00 óra  
 
A korábbi évekhez hasonlóan idén is szeretnének lehetőséget biztosítani, hogy a pályáztatással kapcsolatos kérdéseikre 
személyesen is választ kaphassanak az érdeklődők. Ebből a célból az igényekhez igazítva információs napot fognak 
szervezni. Kérik, amennyiben igényt tart személyes konzultációra, jelezze az info@civillicit.hu e-mail címen.  
Az információs napok helyszínéről és időpontjáról az érdeklődőket e-mailben fogják értesíteni. 
Norvég Civil Támogatási Alap Akciópályázatok 2014-15 
 
Figyelemfelhívás fontos társadalmi ügyekre, cselekvésre késztetés = civil kampányok és akciók 
A Norvég Civil Támogatási Alap továbbra is várja a szervezetek projektötleteit az akciópályázat felhívásra! 
 
Beadási határidő: 2015. december 31.  
 
Pályázat magyarországi civil szervezetek számára az EGT/Norvég Civil 
Támogatási Alap keretében akciópályázatok benyújtására és támogatására. 
 
A norvég civil támogatási alap átfogó, általános céljai és várt eredményei 
 
Az EGT/ Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, 
valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában”.  
Az Alap várt eredményei: 
 
a demokratikus értékek érvényesülése, ideértve az emberi jogokat; 
az erősödő állampolgári aktivitás és részvétel a közügyek alakításában; 
az érdekképviseleti tevékenységek erősödése; 
a hálózatokban, szövetségekben működő civil szervezetek együttműködésének fejlődése; 
a civil szervezetek kapacitásának megerősítése, a civil szektort támogató környezet kialakulása; 
jelentősebb hozzájárulás a fenntartható fejlődés eléréséhez; 
a megadott célcsoportok számára alapvető jóléti szolgáltatások fejlődése; 
a társadalmilag sérülékeny csoportok megerősödése.  
 



Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a fenti ügyeket (közülük egyet vagy többet) a gyűlöletbeszéd és a 
gyűlöletcselekmények elleni fellépés felől közelítik meg.  
 
Olyan akció- és kampányötleteket várunk tehát, amelyek a fent részletezett területek valamelyikén jelentkező konkrét és 
aktuális problémákra hívják fel a figyelmet, embereket motiválnak az ezekkel kapcsolatos fellépésre, és hatékonyan 
járulnak hozzá a problémák megoldásához, a fennálló helyzet megváltoztatása, javítása érdekében. Előnyben 
részesülnek a minél változatosabb, egyebek között modern online eszközöket alkalmazó kezdeményezések és/vagy a 
más módon kreatív, innovatív megoldások, melyek hatékonyságát a pályázó képes érvekkel alátámasztani. Előnyt jelent 
továbbá, ha az akció/kampány széles célcsoportokat szólít meg üzenetével, illetve új célcsoportokat képes elérni. 
 
Konferenciák, fesztiválok, táborok, évente és/vagy rendszeresen megrendezett események, túlnyomóan sport vagy 
kulturális, jótékonysági vagy közösségépítési célú rendezvények nem minősülnek akciónak a jelen pályázati felhívás 
értelmében. 
 
Az NCTA e felhívás keretében sem támogat politikai szervezeteket vagy azok jelöltjeit, pártpolitikai akciókat és 
tevékenységeket.  
Forrás, bővebben: norvegcivilalap.hu 
Erasmus+ 2015 
 
Beadási határidő: 2015. október 01.  
 
2. pályázati kategória  
INNOVÁCIÓT ÉS BEVÁLT GYAKORLATOK MEGOSZTÁSÁT CÉLZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK (KA2) 
 
Stratégiai partnerségek 
Célja innovatív módszerek fejlesztése és bevált gyakorlatok terjesztése. Ezen kívül a kulcskompetenciák, többek között a 
vállalkozói készség fejlesztése és új (gazdasági- és társadalmi) vállalkozások létrejöttének segítése. A szervezetek 
számára szakmai megújulást is jelenthet. Fontos szempont az ifjúsági terület és a munka világának összekapcsolása. 
 
Résztvevő országok: 
- Program országok 
- az Európai Unióval szomszédos partnerországok: csak partnerként, és csakis ha hozzáadott értéket képviselnek.   
 
További részletek a Pályázati útmutatóban (104-180 oldal) 
 
3. pályázati kategória 
SZAKPOLITIKAI REFORMOK TÁMOGATÁSA (KA3) 
> Fiatalok és döntéshozók találkozói >> Strukturált párbeszéd folyamat 
 
Pályázati határidő: 2015. október 1. 12 óra (brüsszeli idő) 
Forrás, bővebben: eplusifjusag.hu 
 
Kérjük, járuljon hozzá kiadványunk szerkesztéséhez, ötletével, információival, javaslataival gazdagítsa annak tartalmát.  
A következő szám megjelenése: 2015.július 31. 
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 

Honlapunk: www.sie.hu,  

E- mail: somogyifjusagaert@gmail.com 

MIBEN SEGÍTHETÜNK? 

Civil szervezete működtetésével, pályázatokkal kapcsolatos kérdéseivel, problémáival keressen! 

Skype: somogyicivil 


