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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: 
 

- Olvasnivaló 

- 300 millió forint jut civil szervezetek működésére a Nemzeti 
Együttműködési Alap normatív kiegészítésekre kiírt pályázatából 

- Július 1-től módosul a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. 
évi LXXXVIII. számú törvény 

- Helyi értékek és közösségkovácsolás – Elkészült a népi kézműves 
stratégia 

- X. Nyári Egyetemet a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért 

- Augusztusban indul a kulturális menedzserképző tanfolyam 

 

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! 

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

A kínai idős - tanmese 

Kínában, jó 2500 éve történt a dolog. Gyakorlatilag a helynek és az időnek nincs is jelentősége, hisz a tanítás örök 
érvényű. 

A kínai parasztok a folyó partján, a rizsföldeken dolgoztak. Kemény, embert próbáló munka. Tűzött a nap, fülledt, 
párás volt a levegő. 

 Épp az új rizspalántákat ültették el, mikor egyikőjük arra lett figyelmes, hogy valamit sodor a folyó. Kicsit közelebb 
mentek és látják, hogy egy öregembert visz a víz, de szemmel láthatólag az öreg nem csinál semmit. Még akkor sem, 
mikor a sebes áradat a folyó fenekére nyomja. Pár perc múlva meg újra feldobja a víz. A parasztok otthagyták a 
munkájukat és szaladtak a sebes folyó partján, hogy majd botokkal és kötelekkel kihúzzák az öreget a partra. Mert azt 
látták, hogy az öregember él, csak épp nem próbálkozik kiúszni a partra, vagy inkább nem tud egyedül kijutni. 

A folyó sodrása erősödött, a parasztok a futástól és az egész napi kemény munkától hamar elfáradtak. A testet a folyó 
egyre gyorsabban sodorta. Lassan abbahagyták a rohanást és kifulladva a folyó partján a sziklákra ültek és nézték, 
hogyan sodorja el a testet a víz. Reménytelenül lemondtak a megmentéséről. 

 Kisvártatva arra lesznek figyelmesek, hogy csurom vizesen ugyan, de az öregember jön feléjük a parton, szemmel 
láthatóan semmi baja. 

- Hé, öreg, hogyhogy itt vagy!? Hisz a víz elsodort téged, le és felnyomott a habokban, és te semmit sem csináltál, 
még akkor sem mikor mi feléd nyújtottuk a botokat. Nem úsztál, nem küzdöttél az életedért. Hogyhogy mégis itt 
vagy és semmi bajod? 

Az öregember elmosolyodott, s így szólt: 

- A titkom rendkívül egyszerű. Türelemmel vártam a kedvező pillanatot. Amikor a habok feldobtak, akkor 
teleszívtam a tüdőmet levegővel, mert tudtam, hogy hamarosan le fog nyomni a víz. És mikor lent voltam a 
fenéken, akkor pedig nem aggódtam, tudtam, hogy ez az állapot nem tarthat örökké, és a víz hamarosan feldob a 
felszínre. Nem kapálóztam, mert tudtam, hogy a víz sodrása erősebb nálam és csak arra ügyeltem, hogy az 
áramlatokat jól kihasználjam, ne ütődjek sziklához, kidőlt fához. Azt is tudtam, hogy a folyó nem lesz mindig ilyen 
erős, ott lent a völgyben lelassul a sodrása és ott könnyűszerrel ki tudok jutni a partra. Ez az én titkom, semmi más. 
Mindig kihasználom az áramlat adta lehetőségeket, és aszerint cselekszem. Nem bánkódom, ha a víz lenyom, és 
akkor sem ujjongok, mikor a felszínen visz, hisz tudom, mindennek van kezdete és vége. 

 
A parasztok csodálkoztak az öreg szavain, mégis igazat adtak neki. Egyedüli módja, hogy az életét meg tudta menteni 
az, ahogy így cselekedett. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a civil szervezeteket érintő jogszabályok hatásvizsgálatát végzi, amelynek 
elkészítéséhez a szabályozással érintettek meglátását, észrevételeit veszi alapul. A civil szervezetek, illetve azok 
képviselői, szakemberei lehetőséget kapnak egy olyan kérdőív kitöltésére, amely a jogszabályokról alkotott 
véleményüket, tapasztalataikat méri fel. 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény (Civil tv.) és a kapcsolódó új jogszabályok megújították a magyarországi civil társadalom működésének 
alapjait, új eszközökkel és lehetőségekkel, egy átláthatóbb környezetet biztosított a civil szervezetek számára. 

A kérdőív Civil Információs Portálról érhető el: www.civil.info.hu/civil-torveny-hatasvizsgalat 

 

 

 

 



300 millió forint jut civil szervezetek működésére a Nemzeti Együttműködési Alap normatív kiegészítésekre kiírt 
pályázatából 

2013-ban első alkalommal pályázhattak a Nemzeti Együttműködési Alapból a civil szervezetek adományainak normatív 
kiegészítésére (NEA-13-N) az általuk összegyűjtött adományok után. Erre a célra közel 300 millió forint állt 
rendelkezésre. 

Ezt az új támogatási formát azok a civil szervezetek vehették igénybe, amelyek már lezárták 2012. évüket és számviteli 
beszámolójuk alapján adományt gyűjtöttek. A civil szervezetek ezen adományok 5 %-a, maximum 250 000 Ft erejéig 
automatikusan támogatásban részesültek. 

Az új támogatási forma bevezetésével a törvényalkotó célja az volt, hogy egyrészt a társadalom számára hasznos és 
értékteremtő civil szervezeteket adománygyűjtésre ösztönözze, másrészt felhívja a társadalom figyelmét az 
adományozás, mint a támogatás egy kiemelkedően fontos formájára. 

A rendelkezésre álló közel 300 millió forint normatív kiegészítésekre fel nem használt részét a korábbi működési 
pályázat várólistás szervezetei kapják meg. Így összesen mintegy ezer civil szervezet jut most támogatáshoz. A 
támogatott szervezetek részére a támogatási összegek kiutalása folyamatos lesz. 

További tájékoztatás a NEA hivatalos honlapján várható: www.civil.kormany.hu/web/nea 

Forrás, további információ: EMMI 

A Kormány elfogadta a hungarikum törvény végrehajtására vonatkozó részletszabályokat 

Nemzeti értékeinket a Magyar Értéktár, a magyarság csúcsteljesítményeit a Hungarikumok Gyűjteménye tartja majd nyilván. A 
nemzeti értékek azonosításának, összegyűjtésének, rendszerezésének és nyilvántartásának rendjét, valamint a hungarikummá 
minősítés folyamatát a most elfogadott kormányrendelet részletesen szabályozza. 

Bármely állampolgár, civil és gazdasági szervezet kezdeményezheti, hogy szellemi és kulturális javaink, szokásaink, 
jelképeink és egyedi termékeink közül valamelyik bekerüljön az alulról felfelé építkező Magyar Értéktárba. Az egyes 
értékek értéktárakba való felvétele – egy erre rendszeresített adatlap kitöltésével – települési, megyei, országos vagy 
külhoni szinten javasolható. 

Helyi kezdeményezésre, az önkormányzatok döntése alapján jönnek létre a települési, a tájegységi és a megyei 
értéktárak, amelyek a helyi szintű nemzeti értékeket tartalmazzák. Az ágazati értéktárakat az egyes hatáskörrel 
rendelkező minisztériumok állítják össze. A Magyarország határain túl fellelhető, magyar vonatkozású nemzeti értékek 
nyilvántartásba vételét a Magyar Állandó Értekezlet szakbizottsága határozza meg. E nemzeti értékek kedvező elbírálás 
esetén a külhoni magyarság értéktárát gyarapítják. A helyi és ágazati értéktárakban, továbbá a külhoni magyarság 
értéktárában szereplő, valamint az országos jelentőségű nemzeti értékek közül – a szakmai ágazati szakbizottságok 
értékelése alapján – a Hungarikum Bizottság választja ki, hogy mi kerüljön a Magyar Értéktárba. 
 
A Magyar Értéktárban nyilvántartott, megkülönböztetésre, kiemelésre méltó, a magyarságra jellemző tulajdonságával, 
egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzeti értékeket a 
Hungarikum Bizottság minősíti majd hungarikummá. 

A Hungarikumok Gyűjteményébe felvett értékek gondozói, kezelői, előállítói pályázhatnak majd a hungarikum védjegy 
használatának elnyerésére. 

Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája 

Július 1-től 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. 

Ezek után minden fogadó szervezet köteles lesz közvetlenül a miniszterhez bejelenteni önkéntesei névsorát. A 
bejelentést a minisztérium honlapján, a Civil Információs Portálon keresztül, vagy pedig a kormányzati portálon 
közzétett elektronikus űrlapon kell megtenni. A bejelentéshez csatolni kell helyi önkormányzatok társulása esetén a 
társulási megállapodás másolatát. Civil szervezet és közhasznú szervezet esetén a hatályos létesítő okirat másolatát, és a 
fogadó szervezet adatairól a nyilvántartást vezető bíróság által kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatot (ez cégkivonat 
nem lehet!). Egyházak nyilvántartásába fel nem vett belső egyházi jogi személy esetén az egyház egésze, legfőbb szerve, 



illetve az egyházak nyilvántartásába felvett felettes szerve képviselőjének nyilatkozatát a fogadó szervezet nevéről, 
székhelyéről, és képviselőjének személyéről, továbbá arról, hogy a fogadó szervezet belső egyházi jogi személy. 

Csatolni kell a bejelentéshez egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő bejelentkezésről, 
illetve változás bejelentésről kiadott, az egyéni vállalkozó hatályos adatait tartalmazó igazolás másolatát, vagy 30 
napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt. Fogadó intézmény, illetve annak fenntartója esetén annak igazolását, hogy 
a fogadó intézmény jogszerűen működik. Amennyiben a fent felsorolt mellékletek nem kerülnek csatolásra, azokat a 
bíróság beszerzi a vonatkozó nyilvántartásokból. 

A fogadó szervezetek nyilvántartása ez után hatósági nyilvántartásnak fog minősülni, amely közhitelesen tanúsítja a 
bejelentési kötelezettség teljesítését, és a bejelentés tartalmát is. 

A módosítással eltörölték továbbá a „munka” kifejezést, a jövőben ez már „tevékenység”. Eltörölték a „közoktatást”, a 
jövőben ez már „köznevelés” lesz. A „közoktatási intézmény” –ből „nevelési-oktatási intézmény” válik. 

A Köt 11.§. (5.) bekezdése hatályát veszti a módosítás hatályba lépésével. 

A módosítás elhatárolja az iskolai közösségi szolgálat fogalmát a közérdekű önkéntes tevékenységtől. 

(forrás: fovarosi-hirhatar.hu) 

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. 

Helyi értékek és közösségkovácsolás – Elkészült a népi kézműves stratégia 

Helyi termékeket árusító bolthálózat, a magyar kézműves hagyományok megőrzése és megjelenésének segítése a falusi 
turizmusban, az alapanyag-termelés ösztönzése – sok más mellett ezeket tartalmazza a most elkészült népi kézműves 
stratégia. 

A Nemzeti Vidékstratégia részeként elkészült Mesterségem címere – a használható hagyomány, a népi kézművesség 
stratégiája című anyag megfogalmazza azokat a célokat és feladatokat, amelyeket a következő években meg kell 
valósítani ahhoz, hogy a népi kézművesség a hagyományos értékek megőrzése mellett segítse a vidék társadalmi, 
gazdasági, turisztikai fellendülését. 

2013. március 7-én V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár, Halász János kultúráért felelős államtitkár és 
Beszprémy Katalin, a Hagyományok Háza tárvezetője sajtótájékoztató keretében ismertette az összeállított 
megvalósításra szánt programot. A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet megbízásából a 
Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség 
munkatársai vettek részt ebben a munkában. A jelen helyzet felmérésére épülő stratégia fő célja a népi kézművesség és 
népművészet megújítása, a hagyományos mesterségek fennmaradása, a szakmai tudás továbbadásának elősegítése és 
beépítése mind egyéni, mind közösségi szinten hétköznapjainkba. A megoldandó feladatokat kilenc pontban foglalták 
össze. 

A cikk további része: http://mtro.hu/hagyomany/helyi-ertekek-es-kozossegkovacsolas-elkeszult-a-nepi-kezmuves-
strategia/?fb_action_ids=204764516348121%2C204764359681470&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.Uc0b-
iVlCDs.like%2C.Uc0boqLq2h0.like&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22204764516348121%22%3A
398774663554282%2C%22204764359681470%22%3A10152025420855654%7D&action_type_map=%7B%222047645163481
21%22%3A%22og.likes%22%2C%22204764359681470%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%7B%22204764516
348121%22%3A%22.Uc0b-iVlCDs.like%22%2C%22204764359681470%22%3A%22.Uc0boqLq2h0.like%22 

A nonprofit szervezetek humán erőforrása 

A kiadvány a nonprofit szektor humánerőforrás-helyzetét a munkavállalók demográfiai jellemzőinek, illetve a 
foglalkoztatottak speciális csoportjai munkaerő-piaci helyzetének elemzésével mutatja be. Ismerteti továbbá a bérek 
alakulását az egyes foglalkoztatási típusokban, valamint a bérköltség finanszírozási forrásait, valamint a munkaerő-
toborzás módját, illetve a humánerőforrás-ellátottság jellemzőit is. 

Web: 
http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=10489&p_temakor_kod=KSH&p_session_id=8908955797051
26&p_lang=HU 



Összesen 432 085 360 forint felajánlás a Nemzeti Összefogás elérhetőségein 

A Nemzeti Összefogás Vonalára a legfrissebb információink alapján az indulása óta, összességében 739 271 db hívás és 
sms érkezett, amely 177 425 040 Ft adományt jelent. A Nemzeti Összefogás Számlaszámára eddig beérkezett 
adományok összege 254 660 320 Ft. Így eddig összesen 432 085 360 Ft felajánlás érkezett. 

Forrás: http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-humanitarius-koordinacios-tanacs/osszesen-432-085-360-forint-
felajanlas-a-nemzeti-osszefogas-elerhetosegein 

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. 

II. Táncoló talpak tánctalálkozót tartottak Görgetegen 

A Nők Görgetegért Egyesület és Görgeteg község Önkormányzata az előző évi sikert és pozitív visszajelzéseket 
figyelembe véve, ebben az évben is úgy döntött, hogy megrendezi a Táncoló Talpak Tánctalálkozót, immár második 
alkalommal. 

             

 

X. Nyári Egyetemet a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért  

Július 24-28-a között rendezik meg a tizedik, jubileumi Nyári Egyetemet a Közösségi 
Részvétel Fejlesztéséért. A kunbábonyi nyári egyetem a közösségi munka és a 
közösségfejlesztés iránt érdeklődők országos szakmaközi találkozója. 

MIBŐL LESZ AZ ÁLLAMPOLGÁR? - Cselekvés, tanulás, felelősség 

Amikor megszületünk, valamennyien polgárai leszünk egy államnak. Állampolgárok, De valóban azok vagyunk -e? 
Tudjuk -e, milyen lehetőségeket és egyéni felelősséget jelent ma állampolgárnak lenni? Tanuljuk -e ezt a szerepet, a 
szerep betöltéséhez szükséges készségeket és kompetenciákat, vagy készen kapjuk őket? Milyen úton – módon 
fejleszthetők az állampolgári lét valódi megéléséhez szükséges tudások, képességek, s egyáltalán, mik az állampolgári 
lét megélésének minimum feltételei? S kinek a feladata, felelőssége, hogy fiatalok és felnőttek, létbiztonságban és 
létbizonytalanságban élők előre lépjenek az autonóm állampolgári lét felé vezető úton? 

 Hogyan viszonyul egymáshoz állam és polgára? Az államnak vajon állampolgárra, vagy alattvalóra van szüksége? S 
vajon az állampolgárnak jótevő állam bácsi, vagy egyéni és közösségi létének kiteljesedését lehetővé tevő, inspiráló 
keretek kellenek? 

2013-ban tizedik alkalommal rendezzük meg Nyári Egyetemünket a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért. Az idén a fenti 
kérdésekre, dilemmákra keressük a választ, az állampolgári lét különféle aspektusait és dimenziót járjuk körül. 
Terveink szerint fiatal és felnőttkorú, szakértő és nem szakértő állampolgárok, oktatók és tanulók, polgármesterek és az 
állam volt, illetve jelenlegi képviselői beszélgetnek majd, illetve bemutatunk számos remek kezdeményezést és 
kezdeményezőt. 

A Nyári Egyetem helyszíne, mint minden évben, a Kunbábonyban található Civil Kollégium, időpontja: 2013. július 24-
28. 



 A rendezvényre szeretettel várunk minden érdeklődő állampolgárt. A végleges programot a felkérésekre érkezett 
válaszok érkezte után tudjuk közzétenni, a dátumot addig is írja be naptárába. 

További információ: kunbabonyinye@gmail.com  e-mail címen, valamint a 201-5728-as telefonszámon. 

Honlap: http://kunbabonyinye.blogspot.hu 

Megjelent és előrendelhető Maróti Andor legújabb könyve: A nélkülözhetetlen kultúra című 
kötet. 

A közvélemény a kultúrát a társadalmi lét zárt és szűk területének tekinti, ezért nem ismerheti fel 
nélkülözhetetlenséget az emberi életben. A tudomány azonban bizonyítani tudja, nélküle nincs 
emberi élet, hiszen a kultúra átfogja az egészet, befolyásolja minden vonatkozását. 

Terjedelem: 214 oldal 

Ár: 5290 Ft 

https://docs.google.com/forms/d/1GFUWmD478E7Lr-
vdf2b05SeXs_U0lGGDPraS7Li1qhI/viewform?usp=sharing&edit_requested=true 

Pályázatok: 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából a Balassi Intézet nyílt pályázatot hirdet a „Települési 
identitás és népművészeti tevékenységek támogatása” tárgyában. 

A „Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása” pályázat célja, kategóriái 

A helyi hagyományok feltárását, a magyar népművészet szellemi és tárgyi tradicionális értékeinek megőrzését és a 
hagyományokon alapuló művelődési igények kielégítését (különös tekintettel azokra, amelyek a fiatalok helyismeretét, 
lakhelyükhöz való kötődését erősítik) megvalósító kulturális közösségek támogatása. 

Pályázók köre: Magyarországi és határon túli kulturális, oktatási intézmények, jogi személyiséggel rendelkező 
társadalmi szervezetek (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott alapítványok, 
egyesületek, valamint a közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek). 

 Országos hatókörű szakmai szervezetek. 

 A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 15 000 000,-Ft, azaz tizenöt-millió forint. 

 Az elnyerhető támogatás összege minimum 100.000 Ft, maximum 500.000 Ft. 

 A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. 

 A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 24.00 óra 

 Letölthető dokumentumok: A teljes pályázati kiírás letöltése (pdf) 

 A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás az Intézet munkatársaitól kérhető: 

 Csicsó Magdolna (+36) 1 381-5152; csicso.magdalena@bbi.hu 

 Ignáth Valéria (+36) 1 381-5189, valeria.ignath@bbi.hu 

Pályázat roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének 
támogatására 

A pályázat kódja: ROM-RKT-13 

Pályázati határidő:  2013. július 18. 

A pályázat célja a kultúrán keresztül olyan, a köznapi ember számára is érthető és élvezhető különböző művészeti ágak 
segítségével erősíteni a másság, az egyediség, jelen esetben a nemzetiséghez tartozás elfogadását és megértését, a 
különböző kultúrából származó emberek elfogadását. Emellett lehetőséget nyújt a romák számára kulturális örökségük 
megismerésére, a fiatal nemzedékeknek történő továbbadására. 



Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítése 

A pályázat kódja: CSP-KÖZG-13 

Pályázati határidő:  

2013. július 20. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért felelős Államtitkársága megbízásából a Nemzeti 
Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Lebonyolító) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.), alapján nyílt pályázatot hirdet „Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és 
férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítése” témakörben. 

Augusztusban indul a kulturális menedzserképző tanfolyam 

2013. augusztus 30-án indítja a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezet, Szakképzési Akadémia és 
Műhely a Kulturális menedzserképző tanfolyamát. 

A tanfolyam főbb tematikai egységei:  

Kulturális menedzsment; Kulturális jog; 

 Civil társadalom, közösségfejlesztés; Felnőttképzés, pályázatírás a gyakorlatban. 

 Kulturális vidékfejlesztés, stratégia- és projekt menedzsment; 

 Kulturális marketing - pr ismeretek; Kulturális intézmények és vállalkozások pénzügyi ismeretei és gazdálkodása; 

A KKDSZ Akadémia címe és egyben az oktatás helyszíne: 1054 Budapest, Akadémia u. 11., felnőttképzési nyilvántartási 
száma: 01-0234-04. 

 A Kulturális menedzser szakképesítés - elágazás OKJ azonosítószáma: 61 345 01 0010 61 02. 

 A képzéssel kapcsolatban további felvilágosítás kapható Dobrovits Orsolyától az alábbi elérhetőségeken: 

Telefon 483-05-07, 338-2648 

 Fax 338-4274 

e-mail: kkdsz@kkdsz.hu  

web: www.kkdsz.hu 

Tóth Lajos igazgató elérhetősége: 06-1/307-6191, 307-7285, 30/95-10-379 

Forrás: KKDSZ Szakképzési Akadémia és Műhely 

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

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. 



 

 

 

Júniusban alakult civil szervezetek: 

- Agrártörténeti-Gépgyűjtemény Nagyberki Egyesület, Ezüst Hárs Hagyományőrző Egyesület- Somogyaszaló, Koppány 
Földje Egyesület- Kaposvár, Nefelejts Hagyományőrző, Közösségépítő és Felzárkóztató Egyesület- Baté. 

Munkájukhoz sok sikert 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 


