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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: 
 

- Honnan szerezzenek pénzt a civilek? 

- Közös társadalmi szerepvállalás erősítése vállalkozások és a non-profit 
szektor között 

- Balog Zoltán megnyitotta a KAPOCS egy hetes rendezvénysorozatát 

- Módosul a közérdekű Önkéntes Törvény 

- Szakkönyv 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! 

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

Honnan szerezzenek pénzt a civilek? 

A civil szervezeteknek nem érdemes csak az államtól várni a támogatást, és csak az egy százalékok megszerzésére 
építeniük a stratégiájukat – hangzott el egy szakmai konferencián. Sőt, miután egyre kevesebb lesz a működési típusú 
támogatás, projektszerű gondolkodásra van szükség – mondta Semperger Dorogi Kinga, a ProjectMine Kft ügyvezető 
igazgatója, aki szerint a civil szervezeteknek az államinál lényegesen szélesebb forráslehetőségeik vannak. 

Az Európai Unió által társfinanszírozott programok és a hazai civil működési pályázatok (NEA) mellett számos egyéb 
alternatív lehetőség is van, mondják a szakértők. Ilyen például a Norvég Alap mely együttműködések támogatásával 
segíti a civil szervezetek közösségépítő, hálózatfejlesztő és kapacitásnövelő hatásait, de szintén említést érdemelnek a 
különböző nagykövetségek, nagyvállalatok által elérhető forráslehetőségek, melyeket egy-egy adott cél érdekében írnak 
ki. Vannak olyan uniós támogatási programok – és az új 2014-2020-as EU-s költségvetésben még több ilyen lesz –, ahol 
több tagországból közösen kell projekteket megvalósítani. 

Hiába május a legfontosabb hónap, egész évben hatékony kommunikációt kell folytatniuk azoknak a civil 
szervezeteknek, amelyek működésében a személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlása is meghatározó – mondja 
Miha Tamás, a Human Dialog Kft. ügyvezető igazgatója. Az adományozás nem egyenlő az 1 százalék felajánlásával, 
mert utóbbi igazából állami támogatás, amit az adózók osztanak szét a jogosult szervezetek között. A 
magánszemélyeknek szóló adománygyűjtő kampányoknál három objektív mérőszámot érdemes szem előtt tartani 
(átlagadomány, válaszadási arány, megtérülési mutató), de érdemes figyelni az adományozás rendszerességét is. 

A nálunk fejlettebb országokban az átlagos adomány elérheti a magyarországi nagyjából 2000 forintos értéknek akár 
háromszorosát is (15-20 euró lehet), viszont az adományozási arány egyértelműen alacsonyabb. A magasabb 
átlagadománynak köszönhetően azonban külföldön a megtérülési mutató mégis kedvezőbb, és ott nagyobb a 
tudatosan, ezáltal rendszeresen adományozók aránya is. 

Az 1 százalékos lehetőséget Magyarországon vezettek be először, de azóta még további öt európai országban működik 
hasonló intézmény. Van, ahol 0,5 százalék (Olaszország), és a szervezet tevékenységétől függően (pl. rákkutatás) csak 
korlátozott a felajánlhatóság, ráadásul az állam a felosztható teljes összeget is befagyaszthatja egy szinten, ha éppen túl 
soknak ítéli az adott évi adóbevételekből így eltérített összeget. Másutt a cégek előtt is nyitott a felajánlási lehetőség 
(Szlovákia), illetve akad, ahol a mérték 2 százalékos (Románia). A felajánlással élők aránya nálunk és az olaszoknál a 
legnagyobb, mintegy 60 százalékos. 

A válság hatására főleg a céges adományozás szorult vissza, a magánszemélyek adományozási hajlandósága inkább 
stagnál, 1 százalékot pedig évről-évre egyre többen ajánlanak fel, az összeg viszont az szja kulcsok csökkenése miatt 
drasztikusan visszaesett. 

Általában a súlyos vagy gyógyíthatatlan beteg gyerekekkel és felnőttekkel, a gyerekek szociális ellátásával foglalkozó, 
valamint állatmenhelyeket működtető szervezetek gyűjtik a legtöbb 1 százalékot, de jut a fogyatékkal élők és a 
természetvédelem számára is. A sort a nemzetközi humanitárius célok zárják. A tavalyi tapasztalat az, hogy az 1 
százalékos torta jelentős zsugorodása ellenére egyes helyi állatvédők és iskolai alapítványok is szép növekedést tudtak 
elérni. 

A tavalyi magyar 1 százalékos felajánlásoknál a top 50-es élmezőny gyakorlatilag nem változott, két szervezet 
kivételével ugyanazok szerepeltek a toplistán, akik 2011-ben is. Helycserék viszont történtek: a korábbi első 
Gyermekrák Alapítványtól a Daganatos.hu Alapítvány tartósan átvette a vezető helyet. A többség kevesebb bevételt 
volt kénytelen elkönyvelni, mindössze nyolcan tudtak több felajánláshoz jutni, mint egy évvel korábban. Közülük is 
kiemelkedik a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola Alapítvány. A mezőny ezt követő részében ugyanakkor voltak 
drámaibb visszaesések. Miha Tamás idén nem vár nagy változást sem a felajánlások mértékét, sem pedig a személyi 
jövedelemadó összértékét tekintve. 

 

 



Közös társadalmi szerepvállalás erősítése vállalkozások és a non-profit szektor között 

 

Együttműködhet-e a profitorientált vállalati szféra és a civil szektor? Erre keresi a választ egy nemrégiben indított 
kezdeményezés, amelyet a Talentum Alapítvány vezet. 

A szegedi Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért nevű civil szervezet vezetésével olyan projekt valósul 
meg, melynek célja, hogy hatékony együttműködést építsen ki a civil szervezetek, valamint a mikro-, kis- és 
középvállalkozások között a Dél-alföldi Régióban és a Vajdaságban. A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának 
kultúráját igyekeznek különböző rendezvényeken népszerűsíteni, a profitorientált vállalati szférát, valamint a non-
profit civil szektort konkrét együttműködésekkel közelítik egymáshoz. 

A projekt első rendezvényén B. Balogh Edit, a Talentum Alapítvány elnöke hangsúlyozta, hogy egy együttműködés a 
bekapcsolódó vállalatok, valamint a partnerként jelentkező civil szervezetek között mind a két fél számára előnyökkel 
jár, és a társadalom egy-egy problémáját hatékonyabban orvosolhatja. Pontyos Tamás szervezetfejlesztő szakember az 
együttműködési lehetőségek körvonalazása után már megvalósult, hazai példákat említett a vállaltok társadalmi 
felelősségvállalásáról. Ha egy cég nyersanyagot, tudást, innovációt tud felajánlani civil szervezeteknek, az nem 
feltétlenül adomány, ahogy ezt korábban értelmezték. A civil szervezetek önkéntesei ugyanis a maguk által hozzáadott 
munkával növelhetik a létrehozott szolgáltatások, vagy termékek értékét. 

Szegeden tehát már megkezdődött a nyitás a civil szervezetek és a vállalkozók között. A civil szervezeteket többek 
között a Tappancs Alapítvány, a Szabadkai Katolikus Karitász, illetve a Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány, a 
másik oldalt pedig a LátogatóBarát Kft., a Forma1 Fitness, a Szélmalom Kábeltévé és a Boci Tejivó döntéshozói 
képviselték. A konkrét együttműködések beindítása a következő hónapokban várható, és a projekt honlapján, a 
www.togetherisbetter.eu címen lesz nyomon követhető. 

Forrás: delmagyar.hu 

Balog Zoltán megnyitotta a KAPOCS egy hetes rendezvénysorozatát 

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nyitotta meg a KAPOCS – diákok a közösségért május végi, egy hetes 
rendezvénysorozatát ma délután Budapesten. A rendezvénysorozat célja az iskolai közösségi szolgálat és a felnőtt 
önkéntesség tudatosítása és megerősítése a magyar társadalomban. 

Az új köznevelésről szóló törvény a korábbinál jóval nagyobb figyelmet fordít a nevelés, a társadalmi szolidaritás és az 
egymás iránti felelősség erősítésére. Az iskoláknak a jövőben lehetősége nyílik arra, hogy e fontos készségekhez ne csak 
tanórai keretek között, hanem a gyakorlatban is közelebb kerüljenek az iskolai közösségi szolgálat révén, amely 
egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelmi, valamint 
katasztrófavédelmi területen összesen 50 óra közösségi munkához köti az érettségi megszerzését a jövőben. 

Ezzel összefüggésben a KAPOCS – diákok a közösségért című, egyetemisták által életre hívott rendezvénysorozata a 
közösségi szolgálat, következő életszakaszba lépve pedig a felnőtt önkéntesség fontosságát hangsúlyozza. Az egy hetes 
rendezvénysorozat olyan kiállítással indul, amelybe belépve a látogató hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek 
világával szembesül, és megismeri az önkéntesség személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő hatását. 

A rendezvénysorozat május végéig számos híresség, közéleti személyiségek, művészek és színészek – többek között 
Mádl Dalma, Törőcsik Mari, Müller Péter, Vujity Tvrtko, Hankiss Elemér, Dobó Kata – közreműködésével szervez 
kerekasztal-beszélgetéseket a közösségi szolgálat, az önkéntesség és a környezetvédelem témaköreiben. 

Idén nyáron módosul a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. számú törvény. 

A parlament honlapján már olvasható az elfogadott módosító anyag. Minden érintett fogadószervezetnek érdemes 
tisztában lenni, az idén július 1-vel hatályba lépő változásokkal. 

További részletes információk itt olvashatóak: 
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=10591 

A tv. július 1-jétől hatályos változatának teljes szövege a jogtar.hu -n (is) megtalálható. 

 



Civil szervezetek működésük fenntartásához, fejlesztéséhez sokszor igényelnek külső forrásokat, támogatásokat.  

Ezeknek a megszerzéséhez a legfontosabb, hogy tudják, hol érhetik el a pályázati kiírást és időben értesüljenek a 
legfrissebb pályázatokról. 

A legfontosabb és legnépszerűbb pályázatok civileknek 

Működési támogatások - A működési támogatások a civil szervezetek egyik legfontosabb forrásszerzési lehetősége. 
Számos kiíró szervezet hirdet meg működési támogatás pályázatokat. 

Nemzeti Együttműködési Alap 

Nemzeti Kulturális Alap 

Norvég Civil Támogatási Alap 

Fontos pályázatkiíró szervezetek civil szervezetek részére 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Tempus Közalapítvány 

Ökotárs Alapítvány 

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 

Bethlen Gábor Alapkezelő 

A legfontosabb pályázati területek civil szervezeteknek 

Humán erőforrás pályázatok 

Szociális pályázatok 

Oktatási pályázatok 

TÁMOP pályázatok 

Kulturális pályázatok 

Művészeti pályázatok 

Ifjúsági pályázatok 

Fenntarthatósági pályázatok 

Társadalmi felelősségvállalás pályázatok 

Környezetvédelmi pályázatok 

Esélyegyenlőségi pályázatok        

1% 

A határidő elmulasztása a felajánlásokból való kizárást eredményezheti.  

Május 31-ig több mint 24 ezer civil szervezetnek kell elszámolnia a kiutalt 1 százalékos összegek felhasználásáról. 
Amely társaság elmulasztja a határidőt, az a következő évi 1 százalékos felajánlásokból történő kizárást kockáztatja - 
figyelmeztet az adóhatóság. A civil szervezeteknek a 11KOZ számú nyomtatványt május 31-ig kizárólag elektronikus 
úton, az Ügyfélkapun keresztül kell megküldeniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. 

A civil kedvezményezettek mintegy 60 százaléka azonban még nem adott számot a 2011-ben kiutalt és felhasznált 
összegekről az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Tavaly több mint 5 ezer szervezet késett az elszámolással, 
ezért idén a NAV már háromszor küldött ki benyújtásra felhívó elektronikus levelet az érintetteknek. 

Ha a kedvezményezett nem nyújtja be a 11KOZ közleményt vagy számszakilag hibás adatot közöl, illetve nem az 
elszámolandó összeget szerepelteti, és a javításra kitűzött határidőt elmulasztja, a NAV - a törvény alapján - a határozat 



jogerőre emelkedését követő rendelkező évben kizárja a kedvezményezettek köréből - hívja fel a figyelmet az 
adóhatóság. 

Az érintett civil szervezetek a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) az "szja 1+1ű" menüponton belül elérhető, 
"Tájékoztatás a civil kedvezményezettek részére átutalt szja 1 százalékos összeg felhasználásáról szóló 11KOZ számú 
közlemény benyújtási határidejéről" című tájékoztatóból kaphatnak bővebb tájékoztatást, konkrét kérdéseikre pedig 
választ kaphatnak a NAV munkatársaitól a 06/40 42-42-42 telefonszámon. 

Forrás: hirado.hu 

Szakkönyv ajánló:  

Változó civil világ 

Bolti ár: 3 200 Ft + 5% áfa (3 360 Ft) 

Internetes ár: 5% kedvezménnyel 3 040 + 5% áfa (3 192 Ft) 

A kötet átfogó képet nyújt a civil szervezetek létrehozásával, működésével és gazdálkodásával 
kapcsolatos feladatokról, kötelezettségekről, az igénybe vehető adókedvezményekről, mely 
ismeretek a mindennapi működésben segíthetik a szervezetek munkatársait. 

A szerzők (Dr. Bódi György, Dr. Gécziné dr. Bárdosi Eszter, Kahulits Andrea, Dr. Kákai László, 
Dr. Lakrovits Elvíra, Dr. Lele Zsófia) a szektor elismert szakértői, akik között található jogász, közgazdász, politológus, 
NEA kollégiumi elnök, és civil ügyekben eljáró gyakorló bíró is. Felkészültségük és gyakorlati tapasztalataik garanciát 
jelentenek arra, hogy a kézikönyv olvasói hasznosítható ismeretekhez jussanak, így a téma iránt mélyebben 
érdeklődőknek is bátran javasoljuk a kézikönyvet. 

100 millió forint keretösszegű pályázat tájházaknak 

A Vidékjáró-sorozat a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) kezdeményezésére 16 civil szervezet és 
hat stratégiai partner összefogásában indult útjára. A decemberig tartó tematikus napokat mindig egy központi 
helyszínen rendezik, ehhez csatlakoznak országszerte az adott témában érintett települések, vendéglátók, gazdálkodók, 
kézművesek és együttesek - jelentette be a program május 29-i tájékoztatóján Csizmadia László, a FATOSZ elnöke. 

 Az eseményen V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár rámutatott, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium 
névválasztása is jelzi: a tárca a vidék egészét kívánja képviselni. A vidék egy komoly értéket képviselő társadalmi és 
kulturális tér, amelynek fejlesztése elengedhetetlen. Ezt célozta egyebek mellett a minisztérium támogatásával már 330 
helyen működő új típusú művelődési intézmény, az integrált közösségi és szolgáltató tér is. Kiemelte: hisz abban, hogy 
a magyar vidék mára egyet jelent a jobb életminőséggel, a jó környezettel, a kulturális örökség védelmével és a 
hagyományok megélésével. 

 Halász János kultúráért felelős államtitkár rámutatott, hogy ezek a közösségi terek nemcsak a vidéki kisvárosokban, 
falvakban élő közösségek működéséhez nyújtanak segítséget, hanem azok a csoportok is bekapcsolódhatnak a 
települési együttműködésekbe, amelyeknek erre korábban nem volt lehetőségük. A kisközösségek támogatását a 
szaktárca a Nemzeti Művelődési Intézet újraszervezésével egy olyan hálózat kialakításával szeretné elérni, amely 
minden megyében szakmai közösségi segítséget nyújt a kistelepüléseken működő közösségeknek. Az államtitkár a 
kultúra és a falusi turizmus kapcsolatának fontos pilléreként kiemelte a tájházak szerepét is, ennek kapcsán bejelentette, 
hogy ettől az évtől a tájházak is pályázhatnak fejlesztésekre a csaknem 100 millió forintos közgyűjteményi fejlesztési 
program keretében. 

 A programokat korszerű, könnyen kezelhető és tetszés szerint alakítható felületen a sorozat honlapja fogja össze 
(www.videkjaro.hu), amelyen bárki érdeklődési körének megfelelően válogathatja ki a számára legérdekesebbeket. 
Lehetőség van többek között a programokat helyszín és időpont szerint kigyűjteni, saját eseménynaptárt készíteni, 
valamint a kisebb vendégházak, fogadók, szálláshelyek versenypiaci helyzetét segítve mód van arra, hogy a vendégek 
online fizethessenek ki bizonyos szolgáltatásokat SZÉP-kártyájukkal. 

 A kapcsolódó videót az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján tekinthetik meg. 

 

 



 

Pályázat a hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása érdekében 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP - 3.3.14.A-12/1 és TÁMOP - 3.3.14.B-12/1 jelű, „Hazai és 
nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása” című pályázat.  

Pályázati határidő: 2013. szeptember 8. 

A pályázat célja olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek az országhatáron belüli („A” komponens), 
valamint határon túli és nemzetközi (Európai Unión belüli) testvériskolai kapcsolatok („B” komponens) kialakításával, 
közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a gyermekek kompetenciájának (szociális, életviteli, 
kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez. 

Jelen kiírás kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bővítését támogatja, ahol hátrányos 
helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelnek, oktatnak. A konstrukció lehetőséget teremt a tanulók és 
pedagógusaik számára arra, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő 
kapcsolatba, ezáltal a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük szociális kompetenciái fejlődnek. Mindez hozzájárul a 
tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához. A közös interakciók során csökken a tanulók 
előítéletessége. 

A pályázat – a gyermekek kompetenciáinak fejlesztésén túl – olyan intézményközi kapcsolatok kialakítását ösztönzi, 
amelyek keretében lehetőség nyílik az oktatás, nevelés különböző területein, így a hátrányos helyzetű, halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok 
megosztására. 

Ezen túlmenően a pályázat „B” komponensének segítségével a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulóknak lehetőségük nyílik nyelvtudásuk fejlesztésére, az idegen környezetben való eligazodás kipróbálására, az 
idegen környezetben való helytállás erősítésére, és a választott partnerország kultúrájának közvetlen megismerésére. 

A rendelkezésre álló keretösszeg a konvergencia régiókban az „A” komponens esetében 3 070 950 000 forint, a „B” 
komponens esetében 1 375 050 000 forint. A „B” komponens önállóan nem pályázható. 

A pályázatok benyújtása az „A” komponens esetében 2013. július 8-tól 2013. augusztus 8-ig, a „B” komponens esetében 
2013. augusztus 8.-tól 2013. szeptember 8-ig lehetséges. 

A MOL és az Ökotárs Alapítvány közösen kétfordulós pályázatot hirdet az alábbi két kategóriában: 

Pályázati határidő: 2013. július 15. 

A) KOMPONENS: közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja az ország egész területén; 

B) KOMPONENS: társasházak belső udvarainak zöldítése Budapest területén. 

A pályázat utófinanszírozott, tehát az elnyert támogatást teljes egészében a program tartalmi és pénzügyi elszámolása 
után kapja meg a támogatott szervezet. A kiválasztott terület kialakításának/megújításának tervét a helyi közösség 
bevonásával kell kidolgozni, majd pedig a munkálatokat és a terület utógondozását is a helyi közösség aktív 
bevonásával, részvételével kell elvégezni. 

Forrás: okotars.hu 

A hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló nyári tehetséggondozó programok, tehetséggondozó 
műhelyek és hozzájuk kapcsolódó szaktáborok támogatása (NTP-TSZT-MPA-12) 

Pályázat kódja: NTP-TSZT-MPA-12 

Pályázati határidő: 2013. június 24. 

A pályázat célja: Segítséget nyújtani a hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló nyári tehetséggondozó 
köznevelési és felsőoktatási programoknak. A hazai és határon túli intézményi együttműködések elősegítése a 
tehetséggondozás területén. Olyan, intézményi együttműködésen alapuló nyári programok részletes kidolgozása és 
megvalósítása, amelyek a tehetséges gyermekek/tanulók/hallgatók fejlődését segítik. A tehetséggondozásban is 
hasznosítható jó gyakorlatok intézmények közötti átadása. 



A támogatandó tevékenységek köre: 

Olyan, legalább három egymást követő napon megvalósított nyári szakmai program lebonyolítása, amelyen minimum 
10 határon túli magyar és 10 magyarországi gyermek/tanuló/hallgató vesz részt. (Felsőoktatási program esetén a 
táborban résztvevő állandó oktatók száma 5 táborozó hallgatónként maximum 1 fő. 

Köznevelési program esetén a kísérők javasolt száma: 5 diákonként egy kísérő.) A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek 
azok a pályázók, akik a programot a rendelkezésre álló időkeret minél nagyobb részében határon túli helyszínen 
bonyolítják le. 

Forrás: http://www.emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program/2013-majusi-felhivasok/hazai-hataron-tuli 

 

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. 

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

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

Elérhetők a NEA – 13 működési pályázati eredmények 

http://www.civil.info.hu/web/nea/tamogatasok linken mindenki kereshető. 

 

Májusban alakult civil szervezetek: 

Csurgói Spartacus Ökölvívó Sport Klub, Horváth Éva Röplabda Alapítvány- Kaposvár, LáriFári Alapítvány- Kaposvár, 
Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület- Zamárdi, Roma Kert Egyesület- Kaposvár, Nagyatád Helytörténet Kutató 
Egylet, SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület, Siet A Segítség Alapítvány- Bodrog. 

Munkájukhoz sok sikert kívánunk! 

Egy- egy tanulságos történetet minden hírlevélben megosztottunk. Többen jelezték, hogy esetleg saját tanulságos 
történeteket is megoszthatnánk. Én kezdem a sort… 

 
"A kis székely faluban, az iskola kapuján van egy fába vésett felirat: "A tudás gyökerei keserűek, de a gyümölcsei 
édesek."  

E gondolat szerint neveltek engem is, ami nem csoda, hiszen abban az időben gyermekkorában majdnem mindenki ezt 
tanulta. Emlékszem, amikor körülbelül hétéves voltam, és valami iskolai dolgozatot böngésztem, próbáltam ritmusban 



énekelni a feladatot. Édesapám, aki rendszerint tudta, miről beszél, rám szólt: "Ne keverj munkát mulatsággal! A kettő 
nem megy együtt." 

Azt hiszem, azért emlékszem erre az esetre, mert ez volt az első alkalom, amikor biztos voltam abban, hogy a 
felnőtteknek sincs mindig igazuk. A saját tapasztalatomból tudom most már, hogy munka és élvezet együtt is járhat; 
hogy a tudás gyökereinek nem muszáj keserűnek lenni. Sokszor élveztem a tanulást, és éreztem, hogy amikor a 
tanulásban örömömet leltem, minden megmaradt a fejemben, viszont amit unalmas volt tanulni, azt hamar el is 
felejtettem." 

 

 

 

 

 

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 


