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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: 

� Átadták a Magyar Civil Becsületrendet 
� „Kezdjetek piacra járni! ” – Nem mindennapi megmozdulás a 

közösségekért és a fenntarthatóságért 
� NEA logó használata 
� Önkéntes csoportvezetőt keres az Unicef! 
� 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! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Átadták a Magyar Civil Becsületrendet 
 
A civilekből szerveződő Ars Humanica Hungarica Kör vasárnap este negyedik alkalommal adta át a Magyar Civil 
Becsületrendet. Az elismerést idén Latrompette Matild, a Szőlőskislaki Artista Iskola vezetője és Bogdán László, Cserdi 
község polgármestere kapta. A Magyar Civil Becsületrend kitüntetést azoknak ítélik oda, akik tevékenységükkel az 
önzetlenséget, a humánumot és a civil bátorság értékeit képviselik. 
 
Latrompette Matild Franciaországban lett testnevelő tanár, válogatott tornászokat is oktatott, ma már nyugdíjas. Francia 
férjével a Balatonhoz közel vásároltak házat, ott alapították meg a Szőlőskislaki Artista Iskolát, amely a környékbéli 
gyerekeknek tart ingyenes foglalkozásokat 2009 óta. 
 
„Láttam, hogy nagyon sok gyerek kint volt az utcán a művelődési ház előtt, és lógtak. Nem csináltak semmit. A 
foglalkozások elősegítik a gyermek fizikai fejlődését, és értelmi felfogóképességét. Megismeri saját magát, rájön, hogy 
milyen jó tulajdonságai vannak, magabiztossá válik, kezdeményez. A csoportos munkában megtanulja, hogy a másikra 
figyeljen, a másikkal együtt valami szépet csináljon, harmóniában, zenére, ritmusra” – mondta korábban Latrompette 
Matild a Hír24-nek. 
 
Latrompette Matild olyan módon közelít a gyerekekhez, ami példaként szolgálhat a magyar pedagógiai számára – 
mondta méltatásában Vekerdy Tamás pszichológus. Szerinte az artista iskola módszere már csak azért is zseniális, mert 
az egyensúlyi rendszer ingerlése a teljes központi idegrendszerre, így a gyermekek egész fejlődésére jótékonyan hat. 
 
Vekerdy elmondta, Magyarországon a Szegedi Rendőrkapitányság adta ki pedagógusok számára az első 
élménypedagógiai tankönyvet. A rendőrségen ugyanis azt a tanácsot kapták, hogy ahol élménypedagógia van, ott 
kisebb a fiatalkorú bűnözés, és sokkal alacsonyabb a visszaesők száma. 
 A pszichológus szerint szétszórt, úgynevezett figyelemhiányos gyerekek vesznek részt ezekben a gyakorlatokban, 
amelyekhez hihetetlen koncentráció és figyelem kell. Ők mégis képesek erre, mert élvezik, amit csinálnak. Önismereti 
élményt kapnak a fiatalok, ami nagyon fontos. 
A Magyar Civil Becsületrenddel idén Bogdán Lászlót, Cserdi község polgármesterét is kitüntették. Ő a kovásza annak a 
folyamatnak, amelyet országszerte cserdi csodaként emlegetnek. A cigány többségű baranyai faluban az elmúlt évek 
során szinte megszűnt a bűnözés és a munkanélküliség. Az önkormányzat anyagi helyzete stabilizálódott. A lakosság 
az önkormányzat által működtetett gazdaságokban dolgozik, ahol olyan sok zöldséget termelnek, hogy országszerte 
jótékonysági programok keretében osztják szét a rászorulók között. 
 
„Ez a díj az egész magyarországi cigányságnak szól. Nem Bogdán László ebben a kérdésben a legfontosabb, nem 
Bogdán László kapta, hanem a magyarországi cigányság” – mondta a polgármester  
 
Elmondása szerint Cserdi nagyon nehéz helyzetű település volt, de a lakosságban igény merült fel a változásra. „Nem 
akarok nagyképűnek hangzani. Nagyon problémásak voltunk, mára olyanná váltunk, hogy talán az egész ország 
büszke ránk. Emellett értelmet adunk a napjainknak” – fogalmazott. Szerinte házakat bárki fel tud újítani, de „tartást, 
hitet és élményt” is kell adni az embereknek. 
A helyi önkormányzat rendbe tétele kötelező feladat volt. Úgy fogalmazott, „ha ugyanezt megcsinálja egy fehér arcú 
ember, azon nem csodálkozik senki, ha én teszem, azon mindenki csodálkozik.” 
 
„Abban hiszek, hogy a jó szó és a minőségi gondolkodás olyan új kaput nyit meg a közéletben, amit korábban nem 
gondoltak rólunk, cigányokról. Hogy így is lehet. El kell hinni: nem úgy ébredünk, hogy rosszat akarunk az országnak” 
– mondta Bogdán László. 
 
Tapasztalatai szerint a jó példa ragadós, a Piros Zsiga elnevezésű akciójukhoz például Siklósnagyfalu is csatlakozott. Az 
akció a cigányokról alkotott sztereotípiákra épített: egy zsigulit felszerelték szőrös kormányvédővel, a visszapillantóra 
rózsafüzér, a kalaptartóra bólogatós kutya került – így indultak útnak. Az autó mögött viszont egy élelmiszerrel 
megrakott teherautó jött, amelynek rakományát országszerte szétosztották a rászorulók között. 
 
„Én úgy gondolom, sokat kaptam a hazámtól, és úgy érzem, adnom kell vissza. Azzal, hogy szeretem, azzal, ahogy 
beszélek a hazámról. Meg vagyok győződve arról, hogy ma Magyarországon nem rossz cigánynak lenni” – fogalmazott 
Bogdán László. 
Forrás: http://www.168ora.hu/itthon/magyar-civil-becsuletrend-bogdan-laszlo-latrompette-matild-133682.html 
 



„Kezdjetek piacra járni! ” – Nem mindennapi megmozdulás a közösségekért és a fenntarthatóságért 
 
Piacok Napja néven indított útjára hagyományteremtő rendezvényt a fővárosban a Nem Adom Fel Alapítvány. A 
programsorozat célja nem más, mint a városlakók fogyasztói attitűdváltásának elindítása, valamint a valós közösségi 
élményen alapuló személyes kapcsolatok megerősítése. 
 
A manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendő bolhapiacok, termelői vagy épp design vásárok, garázsvásárok, 
illetve a kisebb-nagyobb kézműves piacok – tevékenységükből adódóan – a társadalmi és környezeti fenntarthatóságot 
szolgálják. Ezt vallja az egyébként főként sérült emberek társadalmi integrációjával foglalkozó Nem Adom Fel 
Alapítvány. A szeptemberben útjára indított programsorozattal céljuk a piac mint közösségi színtér népszerűsítése, 
illetve annak közösségépítő erejének hangsúlyozása. 
 
A második alkalommal augusztus 30-án megrendezett Piacok Napján több, már jól működő, de tematikájában 
markánsan elkülönülő budapesti piac mutatkozik be, többek között a WAMP Design Vásár, a Gardrób Közösségi Vásár, 
az Antik Placc, a Nagy Budapesti Kultúrzsibi és nem utolsó sorban a Segítő Vásár, akik a fogyatékkal élő emberek által 
készített termékeket fogják árulni, népszerűsíteni. 
„Nem szabad feladnunk… ” 
 
A nem mindennapi megmozdulással a szervezők többek között arra is igyekeztek rámutatni, hogy a piac a személyes 
interakciókat egyébként nélkülöző városlakók életében valódi, közösségi életérzést kínáló oázisként is funkcionálhat. 
„Kevés idő és kevés hely jut a találkozásokra. Az életünk felgyorsulása, a fogyasztói attitűd megerősödése visszahat 
emberi kapcsolatainkra is. Nem szabad feladnunk azt, hogy minőségi emberi kapcsolatoknak legyünk részesei. ” – tette 
hozzá Király Belián, a program szóvivője. 
 
A rendezvény bevételeivel a Kezdjetek szeretni! programot támogatja, melynek hivatalos nagykövetei: Illés Fanni, 
paralimpikon úszó, kerekesszékes szépségkirálynő, Jakupcsek Gabriella újságíró, műsorvezető, Feke Pál Junior Príma és 
Artisjus díjas színművész, énekes, az Önkéntesség Európai Évének magyarországi nagykövete. 
Forrás: http://mtro.hu/tarsadalom/kezdjetek-piacra-jarni-nem-mindennapi-megmozdulas-a-kozossegekert-es-a-
fenntarthatosagert/#close 
 
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! 

Önkéntes csapatvezetőt keres az UNICEF!  
Te lehetsz az, ha szeretsz összefogni embereket, motivál egy ütős csapat kiépítése, szeretsz koordinálni, van 
csapatvezetői tapasztalatod, és van kedved önkéntesként hosszú távon elkötelezni magad az UNICEF mellett!  
Részletek: http://unicef.hu/onkentesseg/ 
 

 
 



 
A MonLife Company regionálisan indított egy komplex munkahelyteremtő programot, "Hend-Held Money - Kézben 
tartott pénz!" címmel. 
 Az eredmények azt mutatják, hogy stabil európai szintű jövedelmet biztosítanak. 
 Mivel komplex a program, miután meg ismered, ki tudod választani azt ami téged érint. 
 
 Érdeklődni és jelentkezni lehet: 
 Dr. Major Amira 
 Humánpolitikai managernél 
 (hírlevélre hivatkozva) 
 Tel: +36-70/884-37-02 
 E-mail: monlife.co@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

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 
 
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! 


