
 

 

 

 

                                            

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C i v i l  H í r a d ó  
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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 Civil Szolgáltató Központtal. 
Kérjük, hogy ha nem szeretne ilyen hírlevelet kapni, küldjön egy válasz e-mailt, 
"Leiratkozom" tárgymegjelöléssel!” 

A hírlevelet több, mint 800 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: 
 

- Állami elismerés a közösségszervező munkáért 

- Együttműködési felhívás kulturális közfoglalkoztatási programban való 
részvételre 

- 246. településünk Balatonvilágos 

- Erőleves reggelire, érdekesség a nagyvilágból 

- Aktuális pályázatok 

- Olvasnivaló, civil youtub ajánló 

 

Támogató:  

 

 

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! 

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

Az igazi kulcs  

Egy asszony kijött a házból, és három hosszú, fehér szakállú öregembert látott üldögélni az udvaron. Nem ismerte őket. 
Így szólt: "Nem hinném, hogy ismernélek benneteket, de éhesnek látszotok. Kérlek benneteket, gyertek be, és egyetek 
valamit!"  

A ház ura itthon van? - kérdezték. Nem - válaszolta az asszony. - Nincs itthon. Akkor nem mehetünk be - felelték. 

Amikor este a férje hazaért, az asszony elmondta neki, mi történt. 

 "Menj, mondd meg nekik, hogy itthon vagyok, és hívd be őket!" 

Az asszony kiment, és újra behívta az öregeket. Együtt nem mehetünk be a házba - felelték. Miért nem? - kérdezte az 
asszony. 

Az egyik öreg magyarázatba kezdett: "Az ő neve: Jólét." - mutatott egyik barátjára, majd a másikra mutatva azt mondta: 
ő a Siker, és én vagyok a Szeretet. Majd így folytatta: "Most menj vissza a házba, és beszéld meg a férjeddel, 
melyikünket akarjátok behívni." 

 Az asszony bement a házba, és elmondta a férjének, amit az öreg mondott. A férj megörült. "Ez nagyszerű!" - mondta. 
"Ebben az esetben hívjuk be Jólétet! Hadd jöjjön be, és töltse meg a házunkat jóléttel!" A felesége nem értett vele egyet. 
"Kedvesem, miért nem hívjuk be inkább a Sikert?"  

A menyük eddig csak hallgatta őket, és most előállt saját javaslatával: "Nem lenne jobb a Szeretetet behívni? Az 
otthonunk megtelne szeretettel." Hallgassunk a menyünkre! - mondta a férj a feleségének. "Menj, és hívd be Szeretetet, 
hogy legyen a vendégünk!"  

Az asszony kiment, és megkérdezte a három öreget: Kérlek Szeretet gyere be, és legyél a vendégünk!  

Szeretet felállt, és elindult a ház felé. A másik kettő szintén felállt, és követték társukat. Az asszony meglepve kérdezte 
Jólétet és Sikert: Én csak Szeretetet hívtam, ti miért jöttök?  

Az öregek egyszerre válaszoltak: "Ha Jólétet vagy Sikert hívtad volna be, a másik kettőnek kint kellett volna maradnia. 
De mivel Szeretetet hívtad, ahova o megy, oda mi is vele tartunk."  

Ahol Szeretet van, ott megtalálható a Jólét és a Siker is!!!!!! 

"Erőleves" reggelre: 

 „Egy szent ember beszélt egyik nap az Istennel és ezt mondta neki:  

 - Uram, szeretném tudni milyen a Mennyország és a Pokol? 

 Isten két ajtóhoz vezette őt. Kinyitotta neki az egyik ajtót és a szent ember benézett azon. A helység közepében egy 
nagy – kerek asztal volt. Az asztal közepén egy nagy fazék étel volt. 

 Az asztal körül álló emberek gyengék és betegesek voltak. Úgy tűnt, éhesek. 

 Nagyon hosszú nyelű kanalakat tartottak kezükben, mellyel megpróbálták elérni az ételt, azonban mivel a kanál nyele 
karjuknál hosszabb volt, nem tudták betenni az ételt a szájukba. 

 A szent ember megremegett ekkora szenvedés és nyomorúság látványától. 

 Isten ezt mondta neki: Láttad a Poklot. 

Ekkor a második ajtóhoz lépett és kinyitotta azt. Egy pontosan olyan helység volt ott, mint az első. Volt egy nagy kerek 
asztalközépen és rajta az étellel tele fazék. Az embereknek is pontosan olyan hosszú nyelű kanalak voltak a kezükben, 
azonban itt jól tápláltak voltak, nevettek és beszélgettek egymással. 



 A szent ember ezt mondta: Nem értem. 

 Egyszerű, mondta Isten. Látod, ők meg tanulták egymást etetni, míg a mohók csupán önmagukra gondolnak.” 

Számunkra a tanulság, hogy a 2013-as évben is megosztjuk, közzé tesszük a civil szervezeteket érintő információkat, 
törvényeket, pályázati felhívásokat. Mi ezzel járulunk hozzá a szektor táplálásához. 

Mindenkinek eredményes, sikerekben gazdag boldog újévet kívánunk. 

Állami elismerés a közösségszervező munkáért 

A közösségszervező munka elismerésére Lukács Móricról elnevezett díjat alapított Balog Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere civil szakemberek, szervezetek számára. A díjat minden évben, szeptember 15-én, az író születésnapján adják 
át.  

A Lukács Móric-díj olyan természetes személynek vagy civil szervezetnek adományozható, amelyek maradandót 
alkottak a civil szektor fejlődése érdekében, hivatásszerű vagy önkéntes munkával, vagy más módon. Hasonlóképpen a 
kitüntetés alapja lehet az adományozás kultúrájának terjesztése. Az adományozás a civil szervezetek tevékenységének 
megvalósításához nélkülözhetetlen és a társadalmi szolidaritás egyik legfontosabb megnyilvánulása. A díjat évente 
hárman kaphatják meg, emlékéremmel, adományozást igazoló oklevéllel és pénzjutalommal jár. 

Forrás: http://civil.kormany.hu/ 

Együttműködési felhívás kulturális közfoglalkoztatási programban való részvételre 

A Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet kulturális közfoglalkoztatási pályázatot nyújt be 2013. február 
elején a Belügyminisztériumba. A pályázat célja a települési kulturális feladatellátó szervezetek által végzett 
közművelődési, közgyűjteményi feladatokhoz, valamint a civil közösségi munkát támogató hálózat kiépítéséhez, 
megerősítéséhez való segítségnyújtás. A program a hiányzó személyi feltételeket átmenetileg közfoglalkoztatottak 
bevonásával biztosítja. 

A kulturális közfoglalkoztatottak fogadásának valódi előnye abban van, hogy az Intézet a teljes alkalmazási időben 
folyamatosan gondoskodik munkájuk módszertani segítéséről. Ez a körülmény biztosítja, hogy a programban 
alkalmazott szakemberek olyan fejlesztési folyamatoknak lesznek kezdeményezői, értő gondozói, amelyek 
hozzájárulnak a helyi értékek feltárásához, a közösségek megerősödéséhez, a helyi gondok megoldásában való önkéntes 
részvétel változatos formáinak éltetéséhez. Az így létrejövő értéktöbbletnek a garanciája a partner szervezetek és az 
Intézet együttműködése. 

A Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet a napokban tájékoztató levelet küld a lehetséges érintett 
szervezeteknek a kulturális közfoglalkoztatási pályázattal kapcsolatban. 

A levél, és annak melléklete együttműködésre hívja a települések kulturális életében érintett szervezeteket, valamint 
részletesen ismerteti a pályázat célját, a lehetséges együttműködők körét, a finanszírozási modellt, továbbá a projekt 
főbb elemeit. 

A fenti dokumentumok alább letölthetők. 

Kérjük, amennyiben intézménye, szervezete szívesen részt venne a program megvalósításában, úgy együttműködő 
partnerként csatlakozzanak a pályázathoz. Ebben az esetben 2013. február 1-éig töltsék ki a lap alján elérhető 
jelentkezési lapot. 

Jelentkezési lap: http://www.erikanet.hu/oldal.php?menupont_id=6786&cikk_id=33328 

Balatonvilágos 

1400 lélekkel és 30 négyzetkilométerrel gyarapodott ez év elején Somogy megye. A balatonvilágosiak megyeváltó 
szándékát 344 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a parlament. Balatonvilágosnak 21 bejegyzett civil 
szervezet színesíti életét. 

A település három megye: Veszprém, Fejér és Somogy határán fekszik, s utóbbit választotta. S bár most is egy megye 
szélén van – csak mostantól Somogyén – reméljük, megelégedettséggel tölti el őket, hogy megyénkhez csatlakoztak. 

 



2013 - az Állampolgárok Európai Éve 

Az Európai Parlament a 2013-as évet az Állampolgárok Európai Évének (European Year of Citizens – EYC2013) hirdette 
meg, ezzel közelebb hozva az uniót és az unió állampolgárait egymáshoz. Az EYC2013 hivatalos uniós honlapja további 
információkat és leírásokat tartalmaz magáról az Évről, valamint egy központi eseménynaptár is megtalálható itt. 

Pályázat intenzív szakmai programon való részvételre - Szponzorrációk szervezése  

Pályázatot hirdetnek a 2013 áprilisában induló Szponzorrációk szervezése című intenzív szakmai programon való 
részvételre közművelődési intézmények munkatársainak. 

2013. április 8-án intenzív szakmai program indul közművelődési intézmények munkatársainak Szponzorrációk 
szervezése címmel. Az akkreditált programban kulturális intézmények alkalmazottai, civil szervezetek és köztestületek 
tagjai, valamint művelődésszervezési gyakorlattal rendelkező érdeklődők vehetnek részt. A pályázaton való részvétel 
feltétele az önrész teljesítése. 

Pályázati határidő: 2013. február 22. 

Forrás: http://www.erikanet.hu/oldal.php?menupont_id=6786&cikk_id=33329 

Az EGT/ Norvég Civil Támogatási Alap pályázata hamarosan elérhetőek 

Az EGT/ Norvég Civil Támogatási Alap pályázatai hamarosan indulnak. Ebben az évben – első körben – különböző 
témakörökben kis- és makroprojektek, valamint egyéni ösztöndíjas tanulmányutak támogatására lesz lehetőség. Az 
EGT/Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, 
valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában”. 

Az Alap az alábbi témakörökben kidolgozott projektekhez nyújt támogatást: 

emberi jogok és demokrácia; 

női jogok és esélyegyenlőség; 

szervezet- és közösségfejlesztés; 

ifjúsági- és gyermekügyek; 

környezetvédelem és fenntartható fejlődés; 

jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak; 

társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció). 

Az alap pályázatai várhatóan három körben kerülnek kiírásra. A jelenleg induló első körben az alábbi pályázati 
felhívások jelennek meg: 

 

1. Makroprojektek 

Ennek keretében a pályázatokat két témakörben lehet benyújtani: 

I. témakör: az országos szinten működő emberi jogi, jog- és érdekérvényesítő civil szervezetek hosszú távú 
megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik fejlesztése, munkájuk támogatása ÉS tudásuk, tapasztalataik, képességeik 
átadása a civil szektor más szervezeteinek a (1) demokrácia és emberi jogok, (2) női jogok és esélyegyenlőség, (3) ifjúsági 
és gyermekjogok területén. 

II. témakör: az országos vagy regionális szinten működő, szervezet- és közösségfejlesztő civil szervezetek hosszú távú 
megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik fejlesztése, munkájuk támogatása ÉS tudásuk, tapasztalataik, képességeik 
átadása a civil szektor más szervezeteinek, a szektor megújítása érdekében. 

A pályázóknak mindkét témakörben vállalniuk kell, hogy a projekt keretében tudásukat, tapasztalataikat átadják más, 
kisebb helyi/regionális civil szervezeteknek/csoportoknak, ennek érdekében képzési, mentori, coaching stb. 
programokat indítanak. Az I. témakörben minden pályázó szervezetnek legalább 10, a II. témakörben legalább 15 
szervezettel kell együtt dolgoznia. 



Az I. témakörben elnyerhető összeg legalább 50 000, legfeljebb 120 000 €. 

A II. témakörben elnyerhető összeg legalább 50 000, legfeljebb 140 000 €. 

A projektek támogatására fordítható teljes keretösszeg legfeljebb 3 800 000 €. 

A támogatott projektek legalább 24, legfeljebb 33 hónap hosszúak lehetnek. 

 A pályázatok kétfordulósak, az első fordulós pályázatok beadási határideje: 2013. március 29. (péntek) 18.00 óra. 

2. Kisprojektek 

 

A pályázat általános célja civil szervezetek támogatása abban, hogy saját kisebb és nagyobb közösségeik fejlesztéséért 
dolgozzanak; helyi forrásokat mobilizálva a közös célok elérése érdekében hozzájáruljanak a társadalmi 
igazságossághoz, demokráciához és fenntartható fejlődéshez. Kisprojektek esetében a már felsorolt területek egyikére 
nyújthatóak be pályázatok: (1) emberi jogok és demokrácia; (2) női jogok és esélyegyenlőség; (3) szervezet- és közösség 
fejlesztés; (4) ifjúsági és gyermek ügyek; (5) környezetvédelem és a fenntartható fejlődés; (6) jóléti szolgáltatások 
társadalmilag sérülékeny csoportoknak, (7)társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció). 

Az egyes projektekre elnyerhető összeg legalább 1500, legfeljebb 10 000 €. 

A projektek támogatására fordítható teljes keretösszeg 1 050 000 €. 

A támogatott projektek legfeljebb 12 hónap hosszúak lehetnek. 

A pályázatok egyfordulósak, a beadási határidő: 2013. április 29. (hétfő) 18.00 óra. 

Kedves Civil Vezetők! 

Gyorsan közeleg február 25-e, mely a civilek számára egy igen fontos határidő. Több szempontból is érdemes 
naptárunkban bekarikázni ezt a napot, ugyanis egyrészt „az a bizonyos X-elős éves civil-adóbevallás” határideje, 
másrészt – többek között - az egyéni vállalkozók bevallásának határideje is! Hogy ez miként érinti a civileket? Az SZJA 
1% okán! 

Aki még nem kezdett kampányba, annak itt az idő! 

A Fiatalok Lendületben Program 2013. évi prioritása 

Az Európai Bizottság minden évben meghatározza azokat az európai prioritásokat a Fiatalok Lendületben Program 
számára, amelyek az unió fiataljainak legaktuálisabb kihívásaira adnak választ. Ennek értelmében előnyben részesülnek 
azok a projektek, amelyek a legjobban tükrözik ezeket. Az idei prioritások már elérhetőek magyar nyelven. 

A 2013-as központilag meghatározott prioritások: 

1. EURÓPAI ÁLLAMPOLGÁRSÁG 

Ez a prioritás olyan projektek megvalósítását részesíti előnyben, amelyek az európai állampolgársággal járó 
állampolgári jogokra hívják fel a figyelmet, az Állampolgárok Európai Évével összefüggésben.  

2. ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL 

Olyan projektek szorgalmazása, amelyek révén a fiatalok tájékozott, aktív állampolgárokká válnak, ezzel is 
hozzájárulva a 2014-es európai parlamenti választásokon való nagyobb számú részvételhez.  

3. INKLUZÍV NÖVEKEDÉS 

Ez a prioritás olyan projektek megvalósítását szorgalmazza, amelyek a fiatalok elköteleződését növelik az inkluzív, azaz 
minden társadalmi rétegre kiterjedő növekedés iránt, különös tekintettel olyan projektekre, amelyek a munkanélküli 
fiatalok kérdésével foglalkoznak, a munkanélküli fiatalok mobilitását és aktív társadalmi részvételét ösztönzik. A 
Program minden alprogramjában előnyt élveznek azok a projektek, amelyek esélyt teremtenek a munkanélküli fiatalok 
számára a Fiatalok Lendületben Program nyújtotta lehetőségekhez való hozzáférésre, szegénység és kirekesztettség 



kérdéskörét dolgozzák fel, és felhívják a fiatalok figyelmét ezekre a problémákra. Ennek értelmében külön hangsúlyt 
kell fektetni a fiatal bevándorlók, a hátrányos helyzetű fiatalok és a roma fiatalok helyzetének segítésére. 

4. VÁLLALKOZÓKÉSZSÉG 

Előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek a fiatalok kezdeményezőkészségét, kreativitását, vállalkozókészségét 
fejlesztik, különösen az ifjúsági kezdeményezéseken keresztül. 

5. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD 

A szabadtéri tevékenységekhez és grassroots sportokhoz (amatőr, kedvtelésből, nem hivatásos vagy professzionális 
keretek között űzött sporttevékenység) köthető projekteket is előnyben részesítik. Ez a társadalmi befogadást és a 
fiatalok aktív társadalmi részvételét erősíti. 

Újabb felnőttképzések segítik az elhelyezkedést 

360 informatikai és idegen nyelvi képzés már elindult a Tudásod a jövőd! című projekt keretében, január 22-én pedig 
újabb képzések jelennek meg. A program keretében százezren vehetnek részt minimális önerő mellett idegen nyelvi és 
informatikai képzésben 2014 augusztusáig – tájékoztatta szerkesztőségünket a Somogy Megyei Kormányhivatal. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a már 24 képző intézménnyel aláírt megállapodáson túl, további 83 képző 
intézménnyel kötött együttműködési megállapodást. A megállapodások mellett a képzések meghirdetése is 
ütemezetten halad, így ennek köszönhetően január 22-én újabb képzések jelennek meg. Magyarországon még nem volt 
korábban példa olyan horderejű és kedvezményes felnőttképzési programra, mint a Tudásod a jövőd!. 

A programban egészen minimális önerő befizetésével bárki idegen nyelvi és/vagy informatikai képzésen vehet részt, 
aki betöltötte a 18. életévét és nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban 
(kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben résztvevők), így a program több ezer embernek ad komoly esélyt a 
fejlődésre. A kormány bruttó 90 ezer forintos keretösszeggel támogatja az idegen nyelvi és informatikai képzését, a 
támogatás a költségek 95-98%-át fedezi. A hátrányos helyzetű kistérségekből jelentkezőknek csak 2 % önrészt kell 
befizetniük, a többieknek 5%-ot. 

A felnőttképzési program kiemelten kezeli a munkanélkülieket, a kismamákat, a legszegényebb környezetben élőket és 
a 45 év felettieket.  Az élethosszig tartó tanulás jegyében a képzéseknek nincs felső korhatára. A jelentkezők a következő 
két évben az ország egész területén összesen 300 képző helyen tanulhatnak majd. 

 További információ: www.tudasodajovod.hu 

Tudásod a jövőd! Az élethosszig tartó tanulás jegyében indul nyelvtanfolyam Kaposváron is 

Tudásod a jövőd! című projekt keretében eddig 360 informatikai 

és idegen nyelvi képzés indult el, január 22-én pedig újabb 

képzések jelennek meg. 

A program keretében százezren vehetnek részt minimális önerő 
mellett idegen nyelvi és informatikai képzésben, mely 2014 
augusztusáig tart- tájékoztatta hírportálunkat a Somogy megyei 
Kormányhivatal.   

- A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a már 24 képző 
intézménnyel aláírt megállapodáson túl, további 83 képző intézménnyel kötött együttműködési megállapodást. A 
megállapodások mellett a képzések meghirdetése is ütemezetten halad, így ennek köszönhetően január 22-én újabb 
képzések jelennek meg. Magyarországon még nem volt korábban példa olyan horderejű és kedvezményes 
felnőttképzési programra, mint a Tudásod a jövőd!.  

A programban egészen minimális önerő befizetésével bárki idegen nyelvi és/vagy informatikai képzésen vehet részt, 
aki betöltötte a 18. életévét és nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban 
(kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben résztvevők), így a program több ezer embernek ad komoly esélyt a 



fejlődésre. A kormány bruttó 90 ezer forintos keretösszeggel támogatja az idegen nyelvi és informatikai képzését, a 
támogatás a költségek 95-98 százalékát fedezi. 

 A hátrányos helyzetű kistérségekből jelentkezőknek csak két százalék önrészt kell befizetniük, a többieknek öt 
százalékot. A felnőttképzési program kiemelten kezeli a munkanélkülieket, a kismamákat, a legszegényebb 
környezetben élőket és a 45 év felettieket. Az élethosszig tartó tanulás jegyében a képzéseknek nincs felső korhatára. A 
jelentkezők a következő két évben az ország egész területén összesen 300 képző helyen tanulhatnak majd. 

Forrás: http://www.kaposvariujsag.hu/kaposvar/hir/helyi-hireink/tudasod-a-jovod-az-elethosszig-tarto-tanulas-
jegyeben-indul-nyelvtanfolyam-kaposvaron-is 

Megvan a főnök gén! 

Brit kutatók felfedeztek egy gént, amely segít abban, hogy valaki vezetőnek szülessen. Az rs4950 kódjelű "vezetői" gén 
öröklődik, és kapcsolatba hozható azzal, hogy az emberek vezetővé válnak. A szakemberek elfogadják, hogy a vezetői 
képességek tanulással is kibontakoznak, de a gén jelentheti a lényeges lökést ahhoz, hogy valakiből vezető vagy 
beosztott válik. 

 A University College of London kutatói négyezer ember génmintáit vizsgálták, és vetették össze a munkájukról és 
kapcsolati rendszerükről kapott információkkal. A vezetői magatartás mérőeszközeként a munkahelyi vezetői 
szerepeket használták. Kimutatták, hogy az egyének vezetői jellemvonásaiban megfigyelt eltérések egynegyedét a 
genetika magyarázza. 

"Azonosítottuk az rs4950 jelű gént, amely úgy tűnik összefüggésben áll a vezetői képesség öröklődésével nemzedékeken 
keresztül. Nagyjából igaz az az általános bölcsesség, amely szerint a vezetés készség, de azt is kimutattuk, hogy részben 
genetikai gyökerű" - idézte Jan-Emmanuel De Neve-öt, az egyetem vezető kutatóját a The Independent című brit 
napilap. 

A szakemberek szerint további kutatások szükségesek annak megértéséhez, hogy az rs4950 jelű gén milyen 
kölcsönhatásban áll más környezeti tényezőkkel, mint például a gyermek tanulási környezete. 

Forrás: (http://www.independent.co.uk/news/science/born-to-rule-scientists-uncover-gene-that-may-help-create-
natural-leaders-8452499.html) 

 

Kedves Civil Szervezeti Vezetők! 

Jelentesse meg hírét a Civil Híradóban! 

A Somogy megyében működő szervezetek ebben a Civil Híradó havonta megjelenő hírlevelünkben, megjelentethetik 
híreiket, beszámolhatnak képzéseikről, rendezvényeikről, publikálhatják pályázataikat! 

Üdvözlettel: a szerkesztők 

Ajánló 

Figyeljetek Ránk! - Meghívó a civil gyermekjogi jelentés bemutatójára 

Meghívjuk Önöket a Figyeljetek Ránk! - A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 című civil (alternatív) 
jelentés és az ehhez készült kiegészítő kötet bemutatására, mely kiadványok az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 
magyarországi alkalmazását és a gyermekjogok helyzetét mutatják be a 2006 és 2012 közötti időszakban.  

Helyszín: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Janusz Korczak terem (1051 Budapest, Nádor u. 22.) 

Időpont: 2013. február 21. (csütörtök), 10.00-12.00 óra. Regisztráció 9.30-tól. 

A kötetet bemutatják: 

- Dr. Lux Ágnes, Gyermekjogi projektvezető, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, 

- Leo Linscheer, első titkár és kulturális attasé, Holland Nagykövetség, 

- Dr. Reima Ana Maglajlić, Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány (MDAC), 



- Dr. Herczog Mária, az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának tagja, 

- Dr. Gyurkó Szilvia, a Unicef Magyar Bizottságának gyerekjogi igazgatója. 

A bemutató moderátora: Bombera Krisztina 

Magyarországon nincs olyan civil szövetség, formalizált együttműködés, amely rendszeresen segíthetné a gyermeki 
jogok megismertetését, a Gyermekjogi Egyezmény alkalmazását, illetve ennek monitorozását. A civil (alternatív) 
jelentés első alkalommal készült szakemberek, civil szervezetek széles körű összefogásával, egyeztetése alapján. E 
jelentés is hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben kialakuljon egy olyan ernyőszervezet, amely a közös, gyermekjogi 
megközelítés alapján képes lesz a civil szervezetek, szakemberek erőit egyesíteni, megsokszorozni. 

A jelentés elkészítése során, illetve azt megelőzően különféle gyerekcsoportokkal is konzultáltunk arról, hogy ők 
hogyan látják a gyermeki jogokat, saját lehetőségeiket és mit javasolnak. E vélemények részben írásos, részben rajzos 
formában bekerültek a jelentésbe, hogy ezzel is erősítsük a gyerekek részvételét és véleményének figyelembe vételét. 

A jelentés magyar és angol nyelvű változata mellett egy olyan háttérkötet is készült, mely a magyarországi 
szakemberek, egyetemi, főiskolai hallgatók, érdeklődő olvasók számára részletesebben és jóval nagyobb terjedelemben 
teszi lehetővé a Gyermekjogi Egyezmény alkalmazásának megismerését. 

A jelentést kiegészíti egy videó összeállítás a 2006-2012-es évek legfontosabb gyermekjogi eseményeiről, melyet DVD 
formájában mellékelünk a jelentéshez. 

A jelentés elkészítése az Open Society Institute (OSI) és a Holland Nagykövetség támogatásával valósult meg. 

További információ: Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelkedően Közhasznú Egyesület 

www.csagyi.hu 

csagyi@csagyi.hu 

 

T-kit szakmai segédlet 12. 

Megjelent a T-Kits legújabb száma, sorrendben immár a 12. kötet, amely a fiatalok konfliktusmegoldó, azokat 
megfordító képességét taglalja. 

A közel 300 oldalas, egyelőre még csak angol nyelven elérhető dokumentum végigvezet az ifjúság konfliktusokkal való 
szembesülésétől a megértésen át a vele való foglalkozásig és megoldásig. A vizsgált dilemmák között olyan izgalmas 
témák szerepelnek, mint a demokrácia, a terrorizmus, az önazonosság, a kulturális sokszínűség. 

http://eurodesk.hu/uploads/2/hirek/9740/fajlok/T-kit12_EN.pdf 

Januárban alakult civil szervezetek: 

- Dunántúli Összefogás Egyesület- Kaposvár, GAPS Alapítvány - A fejlődési problémás gyermekekért- Siófok, GIGE 
ROMA EGYESÜLETE, PRE-58 Közösségszervező Egyesület- Kaposvár, Utópia Civil Egyesület- Siófok 

Munkájukhoz sok sikert kívánunk! 

Kérjük, járuljon hozzá kiadványunk szerkesztéséhez, ötletével, információival, javaslataival gazdagítsa annak tartalmát.  
A következő szám lapzárta: 2013. február 20. 
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 

Facebookon is követheti munkánkat! 


