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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: 

� Vannak válaszaink…. Interjú Lévai Gáborral 
� Professzionális eszközzel kereshetnek önkénteseket a 

civilszervezetek  
� Kampány a népművészet népszerűsítésére 
�  Civil  
�  Összefoglaló a Vidékfejlesztési Program Változásairól 
� Év fája: két somogyi a döntőben 
� Emberek: Noé Kornélia népi iparművész alkotásai " Mézből, 

tojásból, szívemből" születnek 
� Önkéntes munkát vállalóknak indított honlapot az EMMI 
� Megjelent a Civil szemle legújabb száma 
� 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! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
„Vannak válaszaink arra, hogyan lehet egy társadalmi célú szervezet önfenntartó” 
 
Interjú Lévai Gáborral. 
 
Alig három éve indult a Civil Support Nonprofit Kft. és szép sikereket ér el a nehézségekkel küszködő civil szektorban. 
Hogyan csinálják? Lévai Gáborral, a Civil Support ügyvezetőjével beszélgettünk az ötletről, az indulásról, csapatról és 
az eltelt három évről. 
 
Milyen volt az első három év? 
Az első három év tele volt kísérletezéssel, tanulással. A tulajdonosi háttérnek köszönhetően már a kezdetektől közel 100 
szakember állt a rendelkezésünkre, akik szaktudással rendelkeztek a könyvelés-bérszámfejtés, adótanácsadás területén 
épp úgy, mint szervezetfejlesztésben, fundraising-ben, vagy éppen a webfejlesztés, vállalati kapcsolatok területén. Ezt 
az erős szakmai hátteret használtuk arra, hogy minél több szolgáltatást “civilesítsünk”, közben pedig felépítsük a saját 
belső működésünket és egy civil fenntarthatósági modellt is. 
 
Milyen probléma inspirálta a Civil Support alapítását? 
2012-ben Magyarországon már közel 3 millióan éltek szegénységben, és az állam folyamatosan vonult ki a rászorulók 
felzárkóztatásából. Eközben a civil szektor egyre kevesebb állami és uniós támogatáshoz jutott, és a civil szervezetek 
döntő többsége nem volt felkészülve az önfenntartó működésre. 
 
Az alapítók a saját területükön professzionális szolgáltató cégekként arra szövetkeztek, hogy szaktudásukkal a 
társadalmi célú szervezetek közelítsenek a for-profit szektor hatékony működéséhez, és ezáltal nagyobb pozitív 
társadalmi hatást érjenek el. 
 
 
Milyen elvárásaik voltak, hogyan teljesültek ezek? 
A legfontosabb elvárásunk az volt, hogy a Civil Support néhány év alatt saját stábot építsen fel, és önfenntartóan tudjon 
működni, illetve hogy ez alatt az időszak alatt megismerjük, ténylegesen mire van szüksége a szektornak ahhoz, hogy 
önfenntartóvá váljon. Ma a Civil Support közhasznú szervezetként 15 munkatárssal dolgozik, szolgáltatási bevételekből 
önfenntartóan működik. 3 év alatt több száz civil szervezettel dolgoztunk együtt, rengeteg partnerünk van, és vannak 
válaszaink arra, hogyan lehet egy társadalmi célú szervezet önfenntartó. 
 
Milyen nem várt nehézségekkel kellett szembenézni? 
A legtöbb civil szervezetnél jóval mélyebben rögzült a pályázati forrásokra támaszkodó finanszírozási modell, mint 
amire számítottunk. A gazdasági válság elhúzódása, a nagyvállalatok különböző extra adóterheinek növekedése, és az 
állam terjeszkedése pedig tovább nehezítette a külső forrásokkal való összekapcsolódást. 
 
Hogyan kezdték az építkezést? 
Az indulást közel 9 hónapos tervezés előzte meg. Partnereket toboroztunk, szolgáltatásokat alakítottunk ki, és 
felépítettük az első honlapunkat. Az indulás pillanatában volt már 4 ügyfelünk, akikkel azóta is dolgozunk, így az első 
naptól önfenntartó a szervezet. A legfontosabb feladatunk azóta is a partnerségek felépítése, és a működésünk, 
szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése. 
 
Hol volt a fordulópont, amikor már tudták: működni fog? 
Egy évvel ezelőtt, az első nagy rendezvényünkkel, és két saját ingyenes szolgáltatásunk, az állásportál és a 
hírügynökség indulásával értük el a fordulópontot, ezek nagyban hozzájárultak az ügyfélkörünk bővüléséhez. 
 
Kik az ügyfélkör? 
Klasszikus civil szervezetekkel, szakmai szövetségekkel, társadalmi vállalkozásokkal, vállalatokkal és 
önkormányzatokkal dolgozunk, az első három csoportnak működési, stratégiai és match-making szolgáltatásokat 
nyújtunk, a vállalatokat és önkormányzatokat abban segítjük, hogy civil szervezetekkel hosszú távú, mérhető pozitív 
társadalmi hatással bíró együttműködéseket alakíthassanak ki. 
 
Potenciális ügyfeleinknél először mindig egy diagnózis készül, hol tart a szervezet a szervezeti életút-görbén, melyik 
működési területen mik az aktuális kihívások, mik a rendelkezésre álló belső erőforrások. Ez alapján teljesen szervezetre 
szabott javaslatot állítunk össze, ami lehet egy egyszerű projekt lebonyolítása, de akár több éves komplex kísérési 
folyamat is. 



 
Milyen problémákra adnak választ a szolgáltatások? 
Működési kockázatok kiszűrésére (adózás, számvitel, jogi, munkaszervezési, kommunikációs területen), forráshiányra, 
saját szolgáltatások hiányára, partnerkapcsolatok gyengeségére, alacsony társadalmi beágyazottságra, és arra, hogy ha 
egy szervezet nem tudja kimutatni a saját társadalmi hatását. 
 
Kialakítottunk és működtetünk egy civil szervezeteket munkaerővel ellátó önkéntes és állásportált Civiljob néven, 
elindítottunk egy kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó civil hírügynökségi platformot, dolgozunk a tudás alapú 
önkéntesség hazai térnyerésén, és a társadalmi hatásmérés elterjesztésén. Életre hívtunk egy civil fejlesztői kerekasztalt, 
amelyben közös módszertant alakítunk ki a civil szervezetek fenntarthatóságára. 
 
Hogyan történik a termékfejlesztés? 
A meglévő termékeink esetében az ügyfél visszajelzések alapján folyamatosan pontosítjuk, fejlesztjük a 
szolgáltatásainkat. Új termékötlet esetén a Canvas modellt használjuk, amikor elkészültünk egy modellel, a meglévő 
ügyfélkörünkből bevonjuk azokat a fejlesztésbe, akik számára érdekes lehet az új szolgáltatás. 
 
Egyedül vagy szövetségesekkel dolgoznak? Ha vannak, kik ők? 
Ernyőszervezetek, szakmai szövetségek, vállalatok, önkormányzatok, a civil szervezetek fejlesztésével foglalkozó más 
szolgáltató cégek. 
 
Általában azokra is szövetségesként tekintünk, akik hagyományos értelmezés szerint a konkurenseink lennének a civil 
szervezetek fejlesztése területén, mivel az ügy közös. 
 
Hogyan építettek csapatot? 
Ahogy növekedett az ügyfeleink száma, az alapítóknál meglévő erőforrásokról egyes területeken fokozatosan áttértünk 
belső erőforrásokra. Így jött létre a jelenlegi csapat: 
 
Ambrus Noémi a szervezetfejlesztési és képzési területet vezeti, ő több mint 15 éves civil fejlesztői múlttal rendelkezik. 
Suhajda Attila partnerként a vállalati és önkormányzati kapcsolatok specialistája, Nyári Juli a kommunikációs 
szolgáltatásokért, Civil Hírügynökségért felelős, közel 15 éves ügynökségi, 10 éves rádiós tapasztalattal. Mayer Tünde a 
Civil Hírügynökség tartalmáért és a sajtókapcsolatok kezeléséért felel, Nagygyörgy András fundraising specialista, 
korábban a Bátor Tábor adományozási vezetője volt. Kelemen László adójogász, ÁFA kérdések szakértője, Vadkerti 
Krisztián könyvvizsgáló, adótanácsadó, Arató Adrián több, mint 10 éves civil könyvelési, bérszámfejtési tapasztalattal 
vezeti a könyvelő csapatot. Cseh Zsuzsa korábban vállalati oldalon, majd az Önkéntes Központ Alapítványnál 
foglalkozott önkéntes programokkal, nálunk a pro bono szolgáltatásokért felel. Barta Péter 20 éves informatikai 
tapasztalattal a webes fejlesztéseket vezeti, Kuslits Borbála szolgáltatásfejlesztéssel foglalkozik. Szász Brigitta a 
biztonságos adminisztratív hátteret biztosítja számunkra. 
 
Hogyan változott a társadalmi, gazdasági, civil, vállalati környezet az indulás óta? 
 
Bár a gazdaság látszólag stabilizálódott Magyarországon, valójában sokkal rosszabb a helyzet most, mint 3 évvel 
ezelőtt. A Freedom House adatai alapján Magyarország 2015-ben az index történetében egyedüliként “demokratikus” 
kategóriából visszakerült a részleges demokráciák közé, miközben a USAID civil fenntarthatósági indexe szerint a hazai 
civil szektor a “fenntartható” kategóriából a “fejlődő fenntarthatóság” állapotba esett (szintén egyedüli országként az 
index történetében). Eközben a Habitat for Humanity 2014-es kutatás összefoglalója szerint a lakosság 27%-a, a 
gyerekek 35%-a él Magyarországon mélyszegénységben.  A civil szféra társadalmi beágyazottsága alacsony, az 
önfinanszírozó képessége minimális (az USA-ban a civil szervezetek szolgáltatási bevételeinek aránya 75%, 
Magyarországon 10-15% közötti). A kormányzat civilellenes lépései és retorikája pedig tovább nehezíti a szektor 
helyzetét. A permanens jogbizonytalanság, a nem csökkenő extra vállalati adóterhelés és az állam túlterjeszkedése miatt 
nem javult a vállalatok helyzete, így 2012-höz képest tovább csökkentek a vállalatok által a civil szektornak biztosított 
erőforrások. 
 
Ez hogyan befolyásolja a fejlesztéseket, a terveket? 
Az elmúlt 3 év folyamatai alapján még fontosabbá vált a társadalmi célú szervezetek megerősítése, fenntarthatóságuk és 
pozitív társadalmi hatásuk fejlesztése. 
 
Merre tovább? Fejlesztési tervek? A következő három év? 
3 év intenzív szolgáltatás és ügyfélportfólió fejlesztési folyamat van mögöttünk, a következő évet a módszereink 
stabilizálására szánjuk. A következő 3 évben pedig szeretnénk saját erőforrásokkal, vagy partnerek bevonásával minden 
szolgáltatásunkat országosan elérhetővé tenni. 
Forrás: http://blog.civilsupport.hu/vannak-valaszaink-3-eves-a-civil-support/ 
 
 
 



 
Professzionális eszközzel kereshetnek önkénteseket a civilszervezetek 
 
Ingyenes hirdetési felületet kínál civil- és nonprofit szervezeteknek a Profession.hu piacvezető állásportál és a civil 
szektor professzionális HR-szolgáltatójaként tevékenykedő, a Civiljob.hu portált üzemeltető Civil Support Nonprofit 
Kft. együttműködése. A kezdeményezéssel tovább bővülhet a most is évi több tízmilliárd forint értéket termelő 
önkéntes szegmens. 
 
Egyre több magánszemély és cég érdeklődik a nonprofit szervezeteknél végezhető önkéntes munkalehetőségek iránt, 
miközben sok alapítványnak, civilszervezetnek komoly problémát okoz a megfelelő tudású és képességű önkéntesek 
felkutatása, a humánerőforrás-ellátás, a professzionális HR vagy éppen a szervezetfejlesztés. 
 
A Profession.hu és a Civiljob.hu együttműködésében mostantól a legnagyobb álláskereső portál oldalán külön 
“Önkéntes” kategóriában, illetve saját aloldalon is megjelenő álláshirdetési felületen a több mint 60 ezer civilszervezet 
munkaadóként, valódi munkapiaci szereplőként léphet fel és találhatja meg szakértő kollégáit, segítőit, térítés nélkül 
jelentetheti meg ajánlatait, ezzel komoly lépést tehet a professzionális HR megteremtése felé. A szakmai önkéntesség és 
a pro bono kezdeményezések nemzetgazdasági jelentősége hatalmas. Egyrészt jól körülhatárolt keretek közötti, 
biztonságos munkavégzést jelent mind a két fél számára, másrészt pedig munkaerő-piaci katalizátorként is funkcionál: 
felkészülést, tanulást és tapasztalatszerzést biztosít a munkahelyváltás, illetve a munkahelykeresés időszakában is. 
 
130 ezren dolgoznak a szektorban 
 
Az önkéntes munkavégzés emellett évente mintegy 50-60 milliárd forint értéket termel a nonprofit szektorban, a 
mintegy félmillió önkéntes több tízmillió munkaóráján keresztül -ez nagyjából 25 ezer teljes állású alkalmazott 
teljesítményének felel meg. A KSH adatai szerint a nonprofit szervezetek mintegy kétharmada az oktatás, a szociális 
ellátás, illetve a kultúra területén működik, összesített bevételük 2013-ban megközelítette az 1250 milliárd forintot. 
 
Fő- és mellékállásban közel 130 ezren dolgoztak a szektorban, a szükséges munka nagyjából negyedét az önkéntesek 
végezték, a klasszikus civil szervezeteknél azonban ennél is magasabb, 37 százalék volt ez az arány. Az önkéntes 
segítség legnagyobb súllyal a kisebb szervezeteknél jelenik meg, értéke itt a pénzbevétel 10-15-szörösét is elérheti. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kampány a népművészet népszerűsítésére 
 
Nagyszabású kampány indul idén ősszel a magyar népi iparművészeti termékek hitelességét, minőségét és eredetiségét 
garantáló, a közelmúltban megújult Páva védjegy köztudatba való beemelésének elősegítése és a nagyközönség 
számára nyújtott előnyök népszerűsítése érdekében. 
 
Beszprémy Katalin, a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének szakmai vezetője elmondta: a 
megújulásra azért volt szükség, mert a védjegy vizuális üzenetével is azt szeretnék közvetíteni, hogy megújult a népi 
iparművészeti zsűrizés gyakorlata és sokkal inkább nyitottabbá vált a mai modern tárgyak felé. 
 
A megújult védjegy, amely az eddigiekhez hasonlóan a vásárló számára értékmérőként szolgál, Pelikán Nóra alkotása. 
A tavasszal kiírt, többfordulós pályázat kikötései közé tartozott, hogy a motívumnak könnyen azonosíthatónak, a 
hagyományos népi kultúrát idézőnek és a ma emberét is megszólítónak kell lennie. 
 
A Várkert Bazárban tartott szerdai sajtótájékoztatón Beszprémy Katalin emlékeztetett arra, hogy a kormány 2004-ben a 
Hagyományok Házát ruházta fel a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok ellátásával. Ezen feladatkör egyik 
legfontosabb eleme a népi iparművészeti alkotások zsűrizése. 
 
A munkákat a világon egyedülálló módon hivatalos, a szakma jeles szakembereiből, néprajzkutatókból, 
művészettörténészekből, iparművészekből álló grémium minősíti. Pozitív elbírálás esetén a termékek zsűriszámot 
kapnak a Népi Iparművészeti Tanácstól. A termékekre dombornyomásos, számozott matrica (védjegy) kerül. Ennek 
szakmai, módszertani, anyagi hátterét az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakintézménye, a hatósági jogkörrel 
rendelkező Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya biztosítja. 
 
A több évtizede bevezetett és most megújított Páva védjegy mellett immár egy honlap – www.pavavedjegy.hu – is 
üzemel. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által működtetett honlap érdekvédelmi célokat is szolgál, hiszen itt a 
zsűriszám alapján beazonosítható és megtalálható a termék és az alkotó, így bárki könnyen meggyőződhet az általa 
vásárolt termék valódiságáról és eredetéről. 
 
Idén ősszel nagyszabású kampány is indul a megújult Páva védjegy köztudatba való beemelésének elősegítése és a 
nagyközönség számára nyújtott előnyök népszerűsítése érdekében. 
 



 
Civil szervezetek létesítő okiratának új Ptk. szerinti módosítása 
 
A Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény ( Ptké.) 11.§ (3) bekezdése alapján a 
civil szervezetek 2016. március 15. napját követően, csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és 
az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek. 
 
 
A civil szervezetek számára előírt létesítő okirat kötelező módosítás végső törvényi határideje 2016. március 15., tehát 
legkésőbb 2016. március 14. napjáig kell ezzel összefüggésben változás-bejegyzési kérelmet előterjeszteni a bíróságon. 
 
A létesítő okiratok módosításához nyújtanak segítséget az Országos Bírósági Hivatal által közzétett, az itt elérhető 
okirat-sablonok. 
 
Kérjük, hogy a civil és a cégnek nem minősülő egyéb szervezetek – amennyiben ez szükséges – a végső határidőt, tehát 
2016. március 15-ét megelőzően nyújtsák be változás-bejegyzési kérelmüket. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyesület esetében nem kell módosítani az alapszabályt abból az okból, hogy az 
tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét, és azok lakóhelyét vagy székhelyét. 
 
Továbbá az egyesület és az alapítvány a létesítő okiratát a Ptk.-val összefüggésben nem köteles módosítani, ha az csak 
abból az okból volna szükséges, hogy abban olyan hivatkozások, utalások és elnevezések szerepelnek, amelyek a Ptk. és 
a létesítő okirat tartalmát érintő más törvény rendelkezéseinek már nem felelnek meg. 
Forrás: http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/okirat-sablonok 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Téglajegyből építenének szertárat a Kötél Egyesület tagjai  
 
Kérjük, aki teheti, támogassa elképzelésüket, hozzuk közösen egy tető alá 
szereiket, értékeiket.  
Számlaszámuk: 11992402-06505572-00000000. Köszönik az eddigi támogatóknak 
a felajánlásokat. 
Önöknek egy tégla, "nekünk egy szertár", ahol baj van a "KÖTÉL" mindig ott 
jár. 
http://tv2.hu/musoraink/tenyek/186052_teglajegybol-epitenenek-szertarat.html 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Összefoglaló a Vidékfejlesztési program változásairól! 
  
Engedje meg, hogy ezúton tájékoztassam, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, 2015. január 1. napjával az Agrár-
Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint Irányító Hatóság irányításába került át.  
 
Változások a 2007-2013. év közötti programozási időszakhoz képest: 
 
-A támogatások megszerzésének és felhasználásának feltételeit nem „jogcímrendeletek”, hanem a 
www.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő pályázati felhívások határozzák meg; 
 
- a támogatási kérelmet kizárólag a felhívásban meghatározott elektronikus alkalmazással lehet és kell elkészíteni és kell 
elkészíteni, benyújtani (ügyfélkapun vagy a www.palyazat.gov.hu honlapon keresztül); 
 
- a támogatások odaítélése polgár jogi alapon támogatói okirat kibocsátásával vagy támogatási szerződés kötésével 
történik; 
 
- előleg igénylés esetén biztosíték nyújtása –kevés kivétellel- kötelező 
A Vidékfejlesztési Program főbb támogatott tématerületei/célcsoportjai: 
 
Életképes Élelmiszer előállítás: 
 
                Kockázat kezelés és jövedelem stabilizálás: 213 millió euró 
 
                Minőségrendszerek és termelői csoportok: 118 millió euró 
 
                Beruházások: 1.397 millió euró 
 
                Környezet gazdálkodás: 1.039 millió euró 



 
Fenntartható gazdálkodás környezeti erőforrásokkal: 
 
                Környezet 134 millió euró 
 
                Beruházások: 209 millió euró 
 
Vidéki területek kiegyensúlyozott fejlődése: 
 
                Helyi gazdaságfejlesztés: 215 millió euró 
 
                Helyi infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés: 283 millió euró 
 
                LEADER: 192 millió euró 
A Vidékfejlesztési Programról a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara készített egy „Vidékfejlesztési Program” című 
kézikönyvet melyet a következő linken érhet el 
 
http://www.nak.hu/hu/egyseges-kerelem-gazdalkodoi-kezikonyvek/3128--50/file 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kedves Tizenkettedikes Diákok, Pedagógusok, Szülők! 
 
Fontos dátum az iskolai közösségi szolgálat (röviden: IKSZ) tekintetében, hogy az idei tanévben 2016.04.29-ig (az 
érettségi előtti utolsó tanítási napig) lehet teljesíteni az 50 órát. Célszerű ugyanakkor az érettségire való jelentkezésig 
befejezni, hogy ezt követően a tanulmányi felkészülés lehessen a fókuszban. 
 Az érettségi elnök feladata, hogy a teljesített 50 óráról szóló igazolást (bizonyítvány) - mint az érettségi dokumentáció 
részét - megvizsgálja. 
Az IKSZ dokumentációja kapcsán kérjük, látogasson el az OFI releváns honlapjára (www.kozossegi.ofi.hu). 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Novemberben újra közösségi animátor képzés 
 
 A Herman Ottó Intézet helyi közösség- és vidékfejlesztő szakembereknek, a többfunkciós szolgáltató központok, illetve 
az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT-k) munkatársainak akkreditált 40 órás közösségi animátor képzést 
indít 2015 novemberében. 
 
 Bővebb információ és jelentkezés: http://www.ikszt.hu/hirek/novemberben-ujra-kozossegi-animator-kepzes.html 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hogyan írjunk adományszervezési stratégiát? 
 
Hogy miért kell stratégia? Ez a cikk azoknak szól, akik már tudják, miért kell stratégia. Merthogy stratégiájukkal egy 
stabil és fenntartható rendszert szeretnének építeni, ami kiszámítható és nem dől össze, mint annyi más fundraising 
program. 
 
Mely lépéseket kell megtennünk egy stratégiatervezésnél? 
1. Célok meghatározása 
 
Mint annyi sok más projekt esetében először biztosan tudnunk kell, hogy mik a céljaink.  
Határozzuk meg, hogy milyen időtartamú stratégiát tervezünk. Mi 3 éves stratégiát szoktunk javasolni.  
Majd határozzuk meg, hogy mennyi befektetni való pénzünk van. Minden fundraisinghez kell pénz, így ne is vágjunk 
bele semmilyen adománygyűjtésbe, ha nem akarunk rá áldozni – mert akkor csak biztos kudarc lesz a vége. 
Mennyi adományt szeretnénk? Ez egy trükkös kérdés, erre eddig minden megbízónk azt mondta, hogy „amennyit csak 
lehet”. Ezért célszerűbb azt a kérdést feltenni, hogy az elkövetkező 3 évben (vagy amilyen hosszúra tervezzük a 
stratégiát), mekkora kiadásai lesznek a szervezetnek? 
Ha mindezzel megvagyunk, az már egy jó kezdet, mert a céljaink fogják az utat mutatni számunkra a stratégiatervezés 
sötét (:D) útvesztőjében. 
 
2. Elveink és irányelveink 
A következő lépésben szögezzük le az elveinket. A tapasztalt adománykérő szervezetek ezt Etikai kódexben vagy 
Adományszervezési kódexben szokták tenni. De miről van itt szó egyáltalán? 
 Hogy milyen támogatásokat és milyen módon akar vagy nem akar elfogadni a szervezet. Ha például fontos a politikai 
függetlensége a szervezetnek, akkor kikötheti, hogy nem fogad el politikai szervezetektől, személyektől támogatást. Ha 
nem akar állami feladatokat ellátni, mert az ellenkezik az elveivel, akkor itt kiköti, hogy nem fogad el adományt 
kormányzati szereplőktől. Amit itt érdemes átgondolni, hogy milyen szervezetektől és milyen formában fogadunk vagy 



nem fogadunk el támogatást. Elfogadunk-e névtelen, készpénzes adományokat? Elfogadunk-e névtelen, x millió forint 
feletti adományokat? Milyen esetben akarunk vizsgálódni a cég után egy céges adomány esetében? Mekkora összegnél 
és milyen módon akarunk vizsgálatot folytatni. Ki és hogyan teszi mindezt? Stb és stb. 
Az irányelveink sokkal inkább az adományszervezési célokhoz kapcsolódnak. Milyen típusú adományokat szeretnénk?  
Egyszeri vagy rendszeres adományokat? 
Minél több személytől alacsony összeget vagy kevesebb donortól magasabb összeget? 
Célhoz kötött vagy szabad felhasználású adományokat szeretnénk? 
Fenntartható, lassan építkező programot vagy gyorsan növekvő, de több rizikóval járó programokat szeretnénk 
futtatni? 
 
Ezen kérdések esetében néhány ötlet a válaszhoz: 
 A rendszeres és az egyszeri adomány megszerzése között nincs lényegi különbség. A rendszeres támogatáskor 
ugyanazon a meggyőzéses folyamaton megyünk keresztül a potenciális donorral, mint az egyszerinél. Szóval akkor 
miért ne rögtön rendszereset kérjünk? 
Ha több támogatót szeretnénk, akik alacsony összeggel támogatnak, akkor nem leszünk annyira kiszolgáltatva a 
donorok adományozási kedvének és igényeinek. Célszerű közösségépítő szervezetek számára vagy olyanoknak, akik 
többféle személy érdekeit védik, érdekeiben cselekednek egyszerre, azaz a szervezet témája sokakat érint. Kevesebb, 
nagy adományozás esetében érdemes máris végiggondolni, hogy ha „major donorokat” szeretnénk, akkor kik 
semmiképpen nem jönnek szóba? 
Célhoz kötött támogatás kérésekor egy projektre, egy kampányra, egy megvalósítandó célra kérünk adományt, ezért 
másra nem is használhatjuk. Könnyebb adományt kérni egy konkrét dologra, de nehezebb csak arra költeni aztán. 
Lassan építkező programok biztosabbak, de sok idő, a gyorsabbak kockázatosabbak.  
 
3. Szervezetelemzés 
Amennyiben külsős szakértőkkel dolgozunk, érdemes egy szervezetelemzést végezni. Ha szervezeten belül csináljuk a 
stratégiatervezést, akkor is célszerű végiggondolni az alábbiakat: 
Milyen tapasztalataink vannak szervezetileg az adományszervezésben? Milyen módszereket, csatornákat használtatok 
korábban, milyen sikerrel? Ha nem volt sikeres, miért nem, ha sikeres volt, miért volt?  
A szervezeten belül ki ért bármelyik fajta fundraisinghez? Mennyi tapasztalat van a szervezetben? 
Mennyi a kapacitás? Hányan tudnak adományszervezéssel foglalkozni a jövőben? 
Milyen programokat futtatunk? Mekkora a látogatottsága? Ha rendezvényt szervezünk, hányan szoktak eljönni? Ha 
közösségépítést csinálunk, hány közösségünk van, milyen aktívak? Ha önkéntes programot futtatunk, hányan vannak 
az önkéntesek és milyen aktívak? Stb. 
Milyen adatbázisunk van? Hányan vannak benne, milyen adataik vannak meg?  
Milyen forrásaink vannak jelenleg, mekkora összeget tartalmaznak, hány százaléka az adott program bevétele az össz 
költségvetésünknek? 
 
Forrás: https://nonprofitconsultancy.wordpress.com/2015/09/09/hogyan-irjunk-adomanyszervezesi-strategiat/ 
 
Önkéntes munkát vállalóknak indított honlapot az Emmi 

Az önkéntes segítő munkát kínálók és keresők számára indított honlapot az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
(Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkársága a www.onkentes.gov.hu címen. 

Novák Katalin államtitkár budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, céljuk az, hogy ha valaki önkénteskedni szeretne, 
az oldalon megtalálja a neki való munkát, és azok a szervezetek, akik önkéntes munkát kínálnak, elérhetőek legyenek.  

A fizetség nélküli segítő munkát vállalók a fogadó szervezetek ajánlatai közül kiválaszthatják, melyek azok a 
tevékenységek és programok, amelyekben szívesen részt vennének.  

Közölte, eddig 8779 szervezet jelentkezett a közérdekű önkéntes tevékenységet végző szervezetek nyilvántartásába, de 
ezeken kívül is számos civil szervezet végez ilyen munkát. 

Az államtitkár ismertetett egy, a tárca által készíttetett kutatást, ami szerint Magyarországon egyre nagyobb az igény az 
önkéntességre, és már csaknem minden harmadik ember végez ilyen munkát. Hozzátette, a fiatalok körében a 
legnépszerűbb az önkéntesség: a 18-29 év közöttiek 40 százaléka önkénteskedik.  

Novák Katalin utalt arra is, hogy tavaly a tárca figyelemfelkeltő kampányt indított az önkéntesség népszerűsítésére, és 
ekkor az Emmi valamennyi államtitkára is részt is vett valamilyen önkéntes tevékenységben.  

Schanda Tamás ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár tájékoztatása szerint az új oldalon - 
egy rövid regisztráció után - területi és tevékenységi köri bontásban is kereshetnek az érdeklődők. A fiatalok a 
Facebookon keresztül is tudják népszerűsíteni, meg tudják osztani közösségeikben az egyes nekik tetsző 
önkéntesmunka-lehetőségeket - hívta fel a figyelmet.  



Az oldalon a regisztrált felhasználók és a fogadó szervezetek visszajelzéseket is adhatnak a tapasztalataikról.  

A honlapon eddig mintegy 140 szervezet regisztrált, köztük van a Magyar Vöröskereszt, az Ökumenikus 
Segélyszervezet, a Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület vagy a Humusz Szövetség. A Magyar Vöröskereszt például 
olyan szociálisan érzékeny önkéntesek jelentkezését várja, akik a röszkei idegenrendészeti előállító helyen gyerekekkel 
és családokkal foglalkoznának.  

Eddig egyebek mellett szociális és egészségügyi, oktatási, kulturális, környezetvédelmi területen ajánlottak munkákat 
szervezetek. Az elvállalható feladatok között van idősgondozás, fogyatékossággal élő emberekkel való foglalkozás, 
gyermekfelügyelet, sérült gyermekeket nevelő anyák időszakos tehermentesítése, ételosztás, illetve 
rendezvényszervezés, kertrendezés, szemétszedés, de irodai, adminisztratív munkákra is várnak jelentkezőket. 

Megjelent a Civil Szemle legújabb száma 

 

Ha idén még nem gyűjtött vagy valamilyen okból nem volt jogosult, de a jövő évben már szeretne 1%-ot gyűjteni, 
akkor kell. 

Annak a civil szervezetnek tehát, amely 2016-ban részesülni kíván az 1%-os felajánlásokból 2015. szeptember 30-ig kell 
elektronikus úton regisztrációs kérelmet benyújtania az adóhatósághoz a 15EGYREG nyomtatványon. A NAV oldalán 
kitöltési útmutató, valamint a keretprogram telepítését, haszználatát magyarázó segédlet is található. 

Ha a szervezet korábban még nem gyűjtött 1%-ot, a regisztrációhoz csatolnia kell: 

Jogerősítő záradékkal ellátott bírósági végzést a nyilvántartásba vételről, hatályos létesítő okiratát szkennelt másolati 
példányban, valamint nyilatkozatot arról, hogy közhasznú tevékenységet végez. 

(Bővebben a kitöltési útmutatóban olvashatnak a regisztrációról.) 

"A magánszemély rendelkező nyilatkozatában felajánlásra kerülő összegre igényt tartó szervezetnek az adóhatóságnál 
kell előzetesen - elektronikus úton - regisztrálnia és igazolnia a kedvezményezetté válás 4. § (1) bekezdésében foglalt 
feltételeit, valamint bejelenteni a kiutaláshoz szükséges adatokat. A regisztrációs kérelem benyújtásának határideje a 
rendelkező évet megelőző év szeptember 30-a, amely határidő jogvesztő. A szervezet a nyilvántartásba vételt követő 
évben válik kedvezményezetté, a regisztráció visszavonásig érvényes. 

Amennyiben a regisztrációt követően bekövetkezett változás miatt a szervezet már nem felel meg a 4. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek, azt a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni az adóhatóságnak. Az 
adóhatóság a bejelentést követően törli a szervezetet a kedvezményezettek hatósági nyilvántartásából. Az adóhatóság a 
szervezetet akkor is törli a nyilvántartásból, ha tudomást szerez a kedvezményezett törléséről vagy közhasznú 
tevékenységet nem folytató szervezetté történő átalakulásáról, továbbá arról, hogy nem felel meg a 4. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek." 

1996. évi CXXVI. tv. 4§ (6) (7) 

XV. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA ÉS PÁLYÁZATAI 

A Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület, a Békés 
Megye Népművészetéért Alapítvány és a Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola meghirdeti a 

XV. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIÁT ÉS PÁLYÁZATAIT BÉKÉSCSABÁN 

2016. március 4-6. között. 



Célja: pályázati, bemutatkozási és tanácskozási lehetőség az országban tevékenykedő, népi textíliákkal foglalkozó 
közösségek és egyéni alkotók számára. 

Forrás: http://nesz.hu/xv-orszagos-textiles-konf/ 

NEA pályázati eredmények publikusak 

Az alábbi linken tekinthetőek meg: http://civil.info.hu/web/nea/tamogatasok 

NEA logó használata 

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

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

A kormány döntött az uniós pályázatok 2017 júniusáig történő kiírásáról 

A kormány keddi ülésén döntött arról, hogy 2017. június 30-ig kiírják a 2014-2020 közötti európai uniós költségvetési 
ciklus minden magyar pályázatát - mondta Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai 
kommunikációért felelős helyettes államtitkára. 

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt héten jelentette be, hogy ilyen javaslatot tesz a kormánynak.  

Csepreghy Nándor kedden hangsúlyozta: a kormánynak nem az a célja, hogy a "lehető leggyorsabban vigyék el ezeket 
a pályázati forrásokat", hanem hogy olyan beruházások valósuljanak meg, amelyek az ország exportképességét növelik 
vagy új munkahelyeket teremtenek. 

Kiemelte: míg a 2007-2013-as fejlesztési ciklus teljes keretösszegének mindössze 16 százalékát pályázhatták meg a 
vállalkozások, most azonban az ország rendelkezésére álló 12 ezer milliárd forint 60 százalékát viszik majd el 
vállalkozói projektek. 

A maradék 40 százalékot ugyan az állam használja fel, de ez is a gazdaságfejlesztést szolgálja. Erre példaként említette, 
hogy az összes megyei jogú várost bekapcsolják az autópálya-hálózatba. 

A mostani kormányzati vállalás arról szól, hogy 2017 június végéig kiírják az összes pályázatot. Csepreghy Nándor 
szerint az eddigi fejlesztéspolitikai eredmények - rekord kifizetések és a vállalkozások visszajelzései - is bizonyítják, 
hogy az ezután következő elbírálásra is rendelkezésre áll majd a megfelelő szakmai kapacitás és humán erőforrás.  

Az előző, 2007-2013-as fejlesztési ciklussal kapcsolatban a helyettes államtitkár elmondta: ha 2013-ban a 
Miniszterelnökség nem avatkozik be, akkor 600-800 milliárd forint közötti támogatási összeget veszített volna el 
Magyarország. Annak érdekében, hogy ez ne ismétlődjön meg, valamint reagálva a piaci kihívásokra, döntött úgy a 
kormány, hogy az uniós forrásokat mielőbb rendelkezésre bocsátják az új ciklusban.  

Csepreghy Nándor kiemelte, hogy korábban a legtöbb tagállamban nem gondolták újra a válság után a 
fejlesztéspolitikát, és ugyanazokhoz - az addigra teljesíthetetlen - célokhoz ragaszkodtak, amelyeket a válság előtt 
megfogalmaztak. 

Forrás: MTI. 

Megjelent a „Hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági 
szemléletformálásra fordítható támogatás” című felhívás, melynek célja a hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
lakossági szemléletformálás, a környezettudatos gondolkodás erősítése a helyi körülményekhez igazítva, a helyi 
lakosságra szabva. 

A pályázatok benyújtása 2015. november 20-ig lehetséges. 

Pályázók köre: 

  magyarországi önkormányzatok (települési és megyei), 

  civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), 

  gazdasági társaságok, 



  állami és magán köznevelési intézmények (óvodák, általános és középfokú iskolák, szakképző intézmények, 
kollégiumok) és államilag elismert magyar felsőoktatási intézmények (magán, egyházi, állami intézmények), 

  egyházak, 

  vagy ezek társulásai. 

Támogatható tevékenységek köre 

A pályázat keretében megvalósítható a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével, a hulladékok keletkezésének 
megelőzésével és a hulladékká vált anyagok újrahasznosításával illetve újrafelhasználásával kapcsolatos projekt. 

A projekt a környezeti nevelésre, a környezettudatosság erősítésére, a felelős magatartás és az ahhoz szükséges 
információk megismerésére és elsajátítására kell, hogy irányuljon. 

A pályázatból megvalósítható projekt többek között rendezvény (pl. workshop, kiállítás, tanulmányút, szakmai 
tájékoztató fórum, konferencia, vetélkedő) és/vagy kiadvány (pl. különböző információs, tájékoztató anyagok), amely a 
lakosság egy részét, vagy egy speciális célcsoportot (pl. települési, járási, megyei vagy régiós szinten, társadalmi réteget, 
vagy korosztályt) szólít meg. 

Támogatás mértéke: 100% 

Támogatás összege: min. 2 millió Ft, max. 5 millió Ft 

Az ötlettől a piacig – KKV-k támogatása   

Horizon 2020  

Végrehajtó ügynökség: Enterprise Europe Network  

Pályázati azonosító: H2020-SMEINST-2-2015 (13 db felhívás)  

Státusz: nyitott  

Határidő: 2015. november 25.  

Keretösszeg: 26 557 000 EUR  

Támogatási forma: vissza nem térítendő  

Támogatási intenzitás: KKV-eszköz általában 70%, de az egészségiparban 100% is lehet  

Kedvezményezett:  

KKV vagy KKV-konzorcium és egyéb szervezetek, pl. nagyobb cégek vagy kutatással foglalkozó szervezetek csak 
alpályázóként léphetnek be. 

Összefoglaló: A KKV Eszköz a „Vezető Ipar” pillérben 13 témában támogat KKV-projektfejlesztést. 

Forrás: http://www.palyazatokmagyarul.eu/index.php?id=az-otlettol-a-piacig-kkv-k-tamogatasa&k=00001000 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot tett közzé hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő 
program megvalósítására egyházi és non-profit szervezetek részére. A felhívás kódszáma: EFOP-3.3.1-15. 
 
A pályázat tárgya 
Maximum 30 millió Ft vissza nem térítendő támogatás elnyerésére pályázhatnak a konvergencia régiókban székhellyel 
vagy telephellyel rendelkező szervezetek. 
A pályázat célja: 
Jelen felhívás eszközrendszere szinergikusan kapcsolódik az EFOP 3.3 intézkedéséhez (A neveléshez és képzéshez való 
hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon keresztül), amely a fenti célokhoz igazodva az 
alábbi intézkedéseket fogalmazza meg: 
A végzettség nélküli iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében cél a komplex kompetencia- és személyiségfejlesztő, 
tehetséggondozó, készségfejlesztő, pályaorientációt támogató programok, foglalkozások megvalósítása, fejlesztése a 
veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók részére, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése. 
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkózási esélyeinek növelése képességeik kibontakoztatása 
tanoda fejlesztések révén. A tanulók támogatása a középfokú tanulmányaik sikeressége, végzettségi szintjük emelése 
érdekében a köznevelés rendszerén kívüli egyházi és non-profit szervezetek bevonásával. 



Feladat a létrejött jó gyakorlatok terjesztése, a végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó egyedi megoldások 
összegyűjtése. 
A pályázók köre 
 
Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet igényelhet támogatást: 
Egyéb egyesület (GFO 529) 
Egyházi jogi személy (GFO 551, 552, 559) 
Alapítvány, Közalapítvány, Egyéb alapítvány (GFO 562, 563, 565, 569) 
Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599) 
Nonprofit gazdasági társaság (GFO 572, 573, 575, 576) 
 
Egy szervezet egy megvalósítási helyszínre egy támogatási kérelmet nyújthat be. Amennyiben egy szervezet több 
helyszínen kíván projektet megvalósítani, akkor az egyes helyszínekre külön támogatási kérelmet szükséges benyújtani. 
 
Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet is részt vehet, ha megvalósítás helyszínéül 
szolgáló telephellyel rendelkezik a konvergencia régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-
Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl). 
 
A Közép-magyarországi régióban lévő telephely, megvalósítási helyszín nem szerepelhet a projektben. 
A pályázat részletei: a pályázat keretösszege: 5 milliárd Ft 
 
 
Nemzetiségekért Díj 2015 – Pályázat a nemzetiségek érdekében tevékenykedők elismerésére 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkársága pályázatot hirdet a 2015. évi Nemzetiségekért Díj jelölésére. 
A pályázat tárgya 
 
A Nemzetiségekért Díj elismerésében a magyarországi nemzetiségek érdekében a nemzetiségi közéletben, az 
oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződés 
területén példaértékű tevékenységet végző személyek és szervezetek részesülhetnek. 
A pályázat részletei 
 
A Nemzetiségekért Díj odaítélése a 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet alapján történik. Az állami elismerés átadására 2015-
ben is a Nemzetiségek Napjáról (december 18.) történő megemlékezés kiemelt eseményeként kerül sor. 
 
Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb adatait publikálja. A teljes kiíráshoz látogassa meg a 
kiíró honlapját a kiírás végén található linkre kattintva! 
A pályázat benyújtása 
 
A 2015. évi díjazottakra vonatkozó adatokkal és részletes indoklással ellátott javaslatokat a mellékelt adatlapon 2015. 
október végéig (a közzétételtől számított 30 napon belül) lehet eljuttatni egyidejűleg papír- és elektronikus alakban az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkárságának postai (1884 Budapest, Pf. 1.) és a titkarsag.nf@emmi.gov.hu e-mail címére. 
 
Határidő: A jelöléseket 2015. október végéig (a közzétételtől számított 30 napon belül) várják. 
 
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 
 
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.  
Az NCTA e felhívás keretében sem támogat politikai szervezeteket vagy azok jelöltjeit, pártpolitikai akciókat és 
tevékenységeket.  
Forrás, bővebben: norvegcivilalap.hu 
 

   



Kérjük, járuljon hozzá kiadványunk szerkesztéséhez, ötletével, információival, javaslataival gazdagítsa annak tartalmát.  
A következő szám megjelenése: 2015.november 30. 
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! 


