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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: 
 

- Tanulságos történet 

- Megalakult az Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum 

- Döntött a kormány a 2014-2020-as operatív programok prioritásairól 

- Norvég kisprojekt április 29 ig adható be 

- „Hagyományaiban és él a nemzet” beszámoló a Magyar- Román Baráti 
Társaság NEA- szakmai pályázatáról 

- Olvasnivaló 

 

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! 

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

Tanulságos történet: 

„Egy szombat reggel egy kisfiú a homokozójában játszott. Ott volt nála egy doboznyi autója és teherkocsija, a 
műanyagvedre és egy fényes, piros műanyag lapát.  

Ahogy utakat épített és alagutakat ásott a puha homokban, talált egy nagy követ a homokozó közepén. A fiúcska 
körülásta a követ, és így sikerült kiszabadítania a homokból. Nem csekély vesződséggel nyomta-taszigálta a követ a 
lábával. (A fiúcska nagyon kicsi volt, a kő meg nagyon nagy.) 

Amikor a homokozóláda falához ért a kővel, azt látta, hogy nem tudja átgurítani rajta. A kisfiú csak tolta, nyomta, és a 
lapáttal feszítve emelte, de valahányszor azt gondolta, hogy előbbre jutott, a kő megbillent, és visszaesett a 
homokozóba.  

A kisfiú morgott, küszködött, taszította, lökte, de csak annyit ért el, hogy a kő visszagurult, és meghorzsolta pufók 
ujjait. Végül csalódottságában sírva fakadt. 

Közben édesapja a nappali ablakából követte az események alakulását. 

Ahogy eleredtek a könnyek, egy óriási árnyék vetődött a homokozóban a sírdogáló kisfiúra. 

 A fiúcska édesapja volt az. Szelíden, de határozottan kérdezte: 

 - Fiam, miért nem vetettél be minden rendelkezésedre álló erőt? 

 A kisfiú megsemmisülten zokogta: 

 - De hát azt csináltam, apa, hát azt csináltam! Minden erőmet beleadtam! 

 - Nem fiam - helyesbített az apa kedvesen. - Nem adtad bele minden erődet. Nem kértél meg engem! 

 Azzal az édesapa lehajolt, megragadta a követ, és kirakta a homokozóból.” 

Megalakult az Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum (ISZEF) Budapesten. A tárcaközi testület feladata az lesz, hogy 
összehangolja a különböző tárcáknál az ifjúságpolitikát érintő tevékenységeket - jelentette be az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának sportért és ifjúságért felelős államtitkára, Simicskó István a testület megalakítása előtt tartott 
sajtótájékoztatón. 

 Simicskó István arról beszélt, hogy a kormányzati testület - legalább félévente tervbe vett- ülésein valamennyi érintett 
tárca képviselője részt vesz majd. A különböző munkacsoportokban folyó tevékenységekbe be kívánják vonni az 
ifjúsági ügyekkel foglalkozó civil szervezetek képviselőit is – közölte az államtitkár. Simicskó István szólt arról is, hogy 
egyebek mellett céljuk az, hogy a fiatalokra leselkedő veszélyeket "megszűrjék", a közösségi életet fejlesszék, erősítsék, 
valamint értékteremtő szemléletmódot alakítsanak ki a közösségekben. 

Az ifjúságért felelős vezető azt hangoztatta, hogy tevékenységük során népszerűsíteni kívánják többek között a 
családalapítást, a gyerekvállalást, az egészséges életet, a sportot, továbbá azt is szeretnék elérni, hogy a fiatalok 
tájékozottabbak legyenek a fogyatékos emberek életével kapcsolatos kérdésekben, segítsék fogyatékos társaik 
közösségekbe való beilleszkedését. 

Kiss Norbert ifjúságért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a kormányzat 30-féle 
intézkedéssel segíti a fiatalokat. Most elsősorban a szegénységben szociálisan nehéz helyzetben élő fiatalok felé 
kívánnak fordulni, az ő életlehetőségeiket akarják javítani – mondta a helyettes államtitkár. 

Kiss Norbert felszólalásában jelezte, hogy, ezeknek a fiataloknak a megszólítása is komoly kihívást jelent, hiszen 
nemhogy nincs okostelefonjuk, de sokszor még kommunikációs csatornáik sincsenek. 



A helyettes államtitkár elmondta azt is, hogy a most megalakuló testület arról is tárgyal majd, hogy miként lehet önálló 
ifjúságpolitikáról beszélni akkor, amikor a társadalmi problémák szinte mindegyike érinti ezt a generációt, ugyanakkor 
vannak olyan speciális problémák is, mint például az iskola utáni munkába állás. 

 (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

Döntött a kormány a 2014-2020-as operatív programok prioritásairól 

Elfogadta a kormány a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó programok 
prioritásait - az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. 

A kormányhatározat szerint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program első tervezeténél a prioritások között 
szerepel a versenyképes kis- és középvállalkozási szektor, az ipari termelés, szolgáltatások és hálózatok, a kreativitás és 
tudásgazdaság fejlesztése, innováció és kutatás-fejlesztés, az infokommunikációs technológia fejlesztése, a rekreációs, 
egészségügyi szolgáltatások és turizmusfejlesztés, a kiemelt térségi és közösségi gazdaságfejlesztés, illetve a 
foglalkoztatás ösztönzése és üzleti környezet fejlesztése. 

Az Intelligens Közlekedésfejlesztés Operatív Program első tervezeténél elsődleges szempont a nemzetközi közúti, 
vasúti és vízi úti elérhetőség javítása, a regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság javítása, a regionális vasúti 
elérhetőség és energiahatékonyság javítása, valamint az integrált, fenntartható elővárosi mobilitási rendszerek 
fejlesztése a nagyvárosokban. 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program első tervezeténél kiemelten szerepelnek az infrastrukturális 
beruházások a társadalmi befogadás területén, a fejlesztések a társadalmi befogadás érdekében, az infrastrukturális 
beruházások az oktatás és kultúra területén, az oktatási, kulturális fejlesztések, a közigazgatási infrastruktúra 
feltételeinek javítása és a kutatási fejlesztések. 

A Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program első tervezeténél prioritás a klímaváltozásra történő 
felkészülés, a víziközmű-szolgáltatás fejlesztése, a vízvédelemmel, a hulladékgazdálkodással, a levegőminőséggel és a 
zajvédelemmel kapcsolatos fejlesztések, a természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések, a megújuló 
energiaforrások alkalmazása, energetikai és energiahatékonysági fejlesztések, az energetikai, környezetügyi kutatás-
fejlesztés és innováció, illetve a szemléletformálás. 

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program első tervezetének meghatározója az intelligens és tudásalapú 
növekedés, versenyképes gazdaság-, valamint kis- és középvállalkozás- fejlesztés, az integrált települési és közösségi 
infrastruktúra-fejlesztés, a térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok Pest megyei városokra és térségeikre, 
valamint a tudásgazdaságot, társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot szolgáló programok. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program első tervezeténél prioritásnak számítanak a megyei szintű 
decentralizált gazdaságfejlesztési, közszolgáltatás-fejlesztési és speciális térségi programok, a nagyvárosi térségek 
integrált településfejlesztési, foglalkoztatási és életminőség-javító programjai, a kisváros-térségi közösségvezérelt 
integrált fejlesztési programok, illetve a decentralizált társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot szolgáló 
programok. 

A Magyar Halászati Operatív Program első tervezeténél elsődleges a fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és 
akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is, az innovatív, versenyképes és tudásalapú 
halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is, a közös halászati politika 
végrehajtásának előmozdítása, valamint a foglalkoztatás és a területi kohézió növelése. 

A Vidékfejlesztési Program első tervezeténél meghatározó a tudásátadás és az innováció előmozdítása a 
mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben, a versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés 
valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása, az élelmiszerlánc- szervezés és a 
kockázatkezelés előmozdítása a mezőgazdaság területén, a mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák 
állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása, az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába elmozdulás támogatása a 
mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban, illetve a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység 
csökkentése és a gazdasági fejlődés, szociális szövetkezetek és önellátó gazdálkodás támogatása a vidéki térségekben. 

A kormány megbízta a nemzetgazdasági minisztert, hogy folytasson egyeztetést az Európai Bizottsággal az egyes 
programok prioritásairól, majd a tárgyalások tapasztalatai alapján terjessze a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé 
a programok első tervezetét. 



Az EGT/ Norvég Civil Támogatási Alap pályázatai 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 
felhívásra várnak pályázatokat: 

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. 

„Hagyományaiban is él a nemzet” – ez volt a címe annak Nemzeti Együttműködési Alaptól támogatást nyer, nyertes 
pályázatnak, amelynek második lépcsőjében a Kaposvári Magyar- Román Baráti Társaság 22 fős küldöttsége Erdélyben 
járt március közepén. 

Bihar megyébe, Köröstárkány faluba vittük el somogyi hagyományainkat táncokban, dalokban, népzenében, 
költészetben és népi játékokban. Cserében megismerhettük a szórvány magyarság népi kultúráját és hagyománykincsét. 
S mivel utazásunk idejére esett március 15-e, a magyar szabadság napjának megünneplésére is sor került. Ezt közös 
műsorban valósítottuk meg a köröstárkányi iskolásokkal. 

Utazó csoportunk március 13. és 16-a között vett részt a rendezvényeken. A 95 %-ban 
magyarlakta község minden korosztályával találkoztunk. Az óvodásoknak és kis 
iskolásoknak a Hangya- Banda Ifjúsági Egyesület önkéntesei mutattak be somogyi népi 
játékokat. A berzencei, szennai és vízvári néptáncokat a Zselici Művészeti Iskola növendékei   

(3 táncos pár) hozta el Erdélybe. A népi költészetet Együd Árpád gyűjtéséből válogattuk. 
Ezeket és a március 15-ei verseket, dalokat a korábbi versmondó versenyeink győztesei 
tolmácsolták a szépszámú közönségnek. 

A műsorokon kívül több találkozón is részt vettünk: A felnőttekkel Gábor Ferenc egyesületi elnök lakásán találkoztunk, 
voltunk a társközség, Kisnyégerfalva vendégszerető iskolájában vidám összejövetelen, együttműködési szerződést 
vittünk és írtunk alá a helyi 1 – 8. osztályos általános iskola igazgatójával /akiknek érdeklődő hasonló somogyi partnert 



is keres az egyesület, valamint a hosszú évek óta létező egyesületi kapcsolatunk, a belényesi Román – Magyar Baráti 
Társaság vezetőivel is folytattunk jó hangulatú megbeszéléseket.  

Programunkban szerepelt még két kirándulás: a nagyváradi utazásra már 
megérkezett a hó és hideg, így a Petőfi-szobrot már ezek kíséretében koszorúztuk 
meg. A zord időjárás meggátolta, hogy Váradon a beütemezett helyeket 
meglátogassuk, de így is szép emlék lesz a résztvevőknek.  Koszorút máshova is 
vittünk: Tárkányban az emlékműnél, a ’48-as templomkerti faragott oszlopnál és 
hazafelé tartva a nagyszalontai Arany János-emlékházban is elhelyeztünk az 
emlékezés jelképeként.  

Szeretetteljes fogadtatásban volt részünk a projekt keretében megvalósuló rendezvények során. A „Pro Tharkan” 
Egyesület több tagját már ismertük, hiszen rendszeresen elhozták a szavalóikat hagyományos novemberi versenyünkre. 
A szomszédos Nyégerfalva és Belényes küldöttsége is járt már nálunk.  

E találkozás után még inkább számítunk a kapcsolatok bővítésére, közös programok megvalósítására. 

     

                 

 

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 

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/ 

 



Táncház szervezők, üzemeltetők figyelmébe! 

A szerzői jogdíjfizetés alá nem tartozó, 2013. második negyedévében (április–június) működő táncházak bejelentési 
határideje 2013. április 11., csütörtök. 

Mi a táncház regisztráció?  

A szerzői jog védelméről szóló törvény alapján a folklór megnyilvánulásai nem tartoznak a szerzői jogvédelem körébe. 
Amennyiben tehát egy táncházban csakis és kizárólag népzene (folklór) hangzik el, a táncház üzemeltetőjének nem kell 
jogdíjat fizetni, mivel nem hangzik el jogvédett zenemű. Egy táncház üzemeltetőjének előzetes bejelentési kötelezettsége 
van, melyben nyilatkoznia kell a Szerzői Jogvédő Irodának (Artisjus), a táncházban felhasznál-e jogvédett zeneművet, 
ha igen, akkor pontosan melyeket. A Hagyományok Háza ezen az oldalon keresztül on-line bejelentési lehetőséget kínál 
föl azon táncházak szervezői részére, mely táncházakban csakis és kizárólag magyar ill. magyarországi nemzetiségi 
népzenét használnak fel, szerző jogdíjas műveket egyáltalán nem. Így a táncházak adatai már eleve ellenőrzötten 
kerülnek az Artisjus-hoz, mely ezt a csoportos bejelentést a Hagyományok Házával kötött együttműködési 
megállapodás alapján tudomásul veszi. 

Forrás: http://www.hagyomanyokhaza.hu/main/szolgaltatasok/tanchazregisztracio 

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. 

Figyelem! Elindult az új FLP honlap! Mostantól ez a honlap frissül  

(a régi, mobilitas.hu/flp nem), szóval a Fiatalok Lendületben Program hírei, pályázati tudnivalói mostantól itt 
érhetők el: www.yia.hu 

 

A Nemzeti Együttműködési Alap pályázataihoz kapcsolódó dokumentumsablonok az alábbi linken érhetők el: 

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok 

 

 

 



Régiós Programok az Európai Ifjúsági Héten - Pályázat! 

Az NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda pályázatot hirdet ifjúsági és/vagy fiatalokkal foglalkozó civil 
szervezetek számára az Európai Ifjúsági Héthez kapcsolódó ifjúsági programok megvalósítására. A programok 
megvalósításának időpontja 2013. május 26 - június 2.  

A pályázat célja az Európai Ifjúsági Hét európai kezdeményezés helyi szintű megvalósulásának biztosítása. Az Európai 
Ifjúsági Hét során fókuszba kerülő témák megismertetése a fiatalokkal, a Fiatalok Lendületben Program és az európai 
ifjúsági mobilitási lehetőségek népszerűsítése, és a Fiatalok Lendületben Program által képviselt megközelítésmód és 
értékek, a nemformális tanulás és az ifjúsági részvétel elterjedésének az ösztönzése, elősegítése. 

Pályázatot nyújthat be bármely, Magyarországon működő ifjúsági civil szervezet, vagy fiatalokkal foglalkozó szervezet 
mint főpályázó - szükség esetén konzorciumot alkotva az adott régió más együttműködő szervezeteivel.  

A programok keretében megvalósuló tevékenységek fiatalok közösségeinek, illetve egyéneknek - 13-30 év közötti 
fiataloknak -, valamint fiatalokkal foglalkozó szakembereknek, szervezeteknek illetve a helyi közösségnek szólhatnak.  

A pályázók (konzorciumi partnerek) a programok során az alább felsorolt tevékenységeket és egyéb, általuk a fent 
részletezett célok teljesülését segítő további tevékenységeket valósíthatnak meg a támogatásból: 

- Akciók, események, fesztiválok, fiatalok bevonásával, közreműködésével megvalósuló zenei vagy más művészeti 
program szervezése; 

- Workshopok, beszélgetések, előadások, vitaestek, kávéházi délutánok az iskolákban, közösségi házakban, művelődési 
házakban, ifjúsági irodákban, közösségi tereken; 

- Információ-szolgáltatás, műhelyfoglalkozások, kiállítások, aktivizáló programok és az ehhez szükséges eszközök 
beszerzése, fejlesztése; 

- Plakátkampány, vetélkedők, versenyek, installáció, kiállítás, street art vagy public art esemény szervezése; 

- Közvetítők - szociális munkások, kortársak, tanárok, helyi közösségi vezetők, aktivisták - bevonásával megvalósuló 
közösségi tevékenységek ; 

- Mobil szabadidős, sport és információs tevékenység; 

- Internetes kommunikációs felületek alkalmazása (különös tekintettel a közösségi oldalakra) és egyéb web 2.0-ás 
megoldások használata; 

- Helyi rádióműsorok készítése, helyi sajtótermékek megjelentetése; 

- Videoklipek készítése és vetítése, megosztása. 

A pályázaton maximum 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.  

A pályázatok beadási határideje: 2013. április 5. 

Bővebb információ: Tarján Enikő, 06 1 237 67 00/800, eniko.tarjan@ncsszi.hu  

Karvalits Ivett: 06 1 237 6701, ivett.karvalits@ncsszi.hu 

További információk: 

http://eurodesk.hu/hirek/9943 

Olvasnivaló: 

Emelkedett a civil nonprofit szektor iránti bizalom 

Emelkedett a civil nonprofit szektor iránti bizalom és vezeti a hazai bizalmi listát, miközben a rendőrség is ott van a 
kedvezően megítélt szervezetek között - olvasható a közbizalom-felmérés szerdán nyilvánosságra hozott, 2012-re 
vonatkozó évi jelentésében a részvételhete.net weboldalon. 

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=623855 

http://zipp.hu/belfold/2013/02/21/kozbizalom-felmeres_a_politikusok_a_tobb_eve_tarto_melypontot_is_alulmultak 



http://os.mti.hu/hirek/83078/a_civil_kollegium_alapitvany_kozlemenye 

Márciusban alakult civil szervezetek: 

- TABI VIDRÁK ÚSZÓ- ÉS SZABADIDŐSPORT Egyesület- Tab, Zengos Kyos Sportegyesület- Siófok 

Munkájukhoz sok sikert kívánunk! 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 

 

 

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!  

 

 

 

MIBEN SEGÍTHETÜNK? 

Civil szervezete működtetésével, pályázatokkal kapcsolatos kérdéseivel, problémáival keressen! 

www.ciszoksomogy.hu, www.sie.hu 

E- mail: somogyifjusagaert@gmail.com 


