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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: 
 

- Gosztonyi Zoltán beszámlója a Smithsonian fesztiválról 

- Önkéntes pontok működnek a Zselicben 

- Július 1-től módosult a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló Tv 

- Tanmese 

- Civilek éjszakája, szeptember 28-án. 

- Pályázatok 

 

 

 

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! 

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

Beszámoló a Smithsonian fesztiválról 

Gosztonyi Zoltán a Népművészet Mester, a Somogy Megyei Népművészeti Egyesület elnöke, 

egyedüliként képviselte megyénket a Washingtoni Smithsonian Folklife Festiválon. 

 

Smithsonian Folklife Festival (SFF) 1967 óta évente megrendezésre kerülő szabadtéri népművészeti és hagyományőrző 

fesztivál, mely a Washington Emlékmű és a Capitolium között található National Mall-on kap helyet. Magyarországot 

2013-ban az a megtiszteltetés érte, hogy a rendezvény történetében először, az esemény díszvendége lehet. A 2013. 

június 26-tól július 7-ig tartó fesztivál magában foglalja az Egyesült Államok legnagyobb nemzeti ünnepét, a 

Függetlenség napját, július 4-ét is, ezért a látogatók száma minden évben 1 millió főre tehető, médianyilvánossága pedig 

közel 40 millió embert ér el. 

A Smithsonian Folklife Festival szervezői változatos programkínálattal várták az érdeklődőket: a helyszínen többek között 

lehetőség nyílt mesterség és főzésbemutatók megtekintésére, emellett a rendezvényre kilátogatók bekapcsolódhattak a 

gyermekek és felnőttek számára egyaránt izgalmasnak ígérkező, interaktív foglalkozásokba is. 

A táncos programok a meghívott országok főbb tánctípusainak gazdagságát tükrözik; a legtöbbször a műsorok 

elengedhetetlen élőzenei kíséreteként megjelenő, de önálló színpadi produkcióként is meghallgatható repertoár pedig 

népzenei hagyatékuk sokszínűségéről tanúskodik. 

A program általános célkitűzése, hogy a jelen lévő nemzetek népi kultúrájának örökségét megismertessék és 

megszerettessék az amerikai közönséggel. 

A zenészek reprezentatív keresztmetszetét adták mind az úgynevezett revivalzenének, mind pedig az adatközlői zenei 

tudásnak. 

Washingtonba harminc kézműves utazott ki, akiket a Népművészeti Egyesületek Szövetsége segített kiválogatni. 

Magyarországról az UNESCO által elindított szellemi-kulturális örökség gondolatot két hagyományőrző közösség 

képviselte: Karcagról a pásztoréletmódot bemutató Csontos juhászcsalád, Kalocsáról pedig öt asszony, akik pingáltak, 

ékszert készítettek, hímeztek és divatbemutatón is részt vettek. A határokon kívüli közösségek közül a Gyimesből, a 

kalotaszegi Méráról, a mezőségi Székről, illetve a bácskai Kishegyesről érkeztek résztvevők. 

A fesztiválprogram pávás logóját Kaszta Dénes tervezte és az arculatot meghatározó épületeket az Ybl-díjas, Makovecz-

tanítvány, Siklósi József tervezte. „Csodálatos érzés volt, hogy az itteni magyar közösség magáévá tette a fesztivál 

gondolatát, és nagyon nagy segítséget kaptunk mind az amerikai magyar szervezetektől, mind az észak-amerikai 

magyar táncegyüttesektől” – mondta Fülemile Ágnes. 

A fesztivál a tradicionális magyar kultúra szinte valamennyi szeletét felmutatta. A résztvevők java részét, a szellemi-

kulturális örökség nemzeti jegyzékéről delegálták. Mintegy 150-en képviseltük népművészetünket Magyarországról, 

Erdélyből, a Vajdaságból és Észak-Amerikából. Köztünk voltak a Fölszállott a páva verseny nyertesei, zenekarok, 



táncosok, énekesek. A táncoktatás szinte egésznap tartott. Felvonult a kalocsai és kalotaszegi viselet, még 

divatbemutatót is tartottak. 

A kézművesek egész nap serénykedtek sátraikba, így engedve bepillantást 

szakmájuk rejtelmeibe. Talán a táncosoknak volt a legnehezebb, de a zenészeket és a 

kézműveseket is megviselte az egész napos hőség és a magas páratartalommal. 

A vendégeket, a magyar konyha ízeit felvonultató menü sor volt hivatott elcsábítani. 

Az itt fogyasztott menük darabszáma szolgáltatta az adatot a látogatói létszám 

megbecsüléséhez.  

A mi nemzet imázs rendezvényünk mellett két program futott még, a veszélyeztetett 

nyelveket beszélő népcsoportok találkozója, valamint az afroamerikai divat szemléje. 

Ezeket a nemzeteket képviselők is betértek hozzánk, mint ahogy mi is látogattuk az ő 

rendezvényeiket. Sokszor térképen kellett megmutatni honnan is jöttünk. Az ember 

csak kapkodta a fejét, hogy hányféle kultúra fonódott itt össze. Találkoztunk mexikói 

és afrikai törzsek, valamint az ázsiai tuva nép képviselőivel is. El lehet képzelni, micsoda kavalkád alakult ki esténként, 

amikor ők is csatlakoztak a magyar táncházhoz. Káprázatos volt a hangulat, ebben a színes kavalkádban. A napközbeni 

rendezvényekre tódult a nép, családok, kint élő magyarok, cserkészek, szervezetten és egyénileg, két órai vagy akár 

tizenkét órai távolságból, Kanadából. Sokan egy hétig is maradtak, s naponta visszatértek hozzánk. Felemelő érzés volt 

megtapasztalni az örömüket, hogy magyarul beszélhetnek, s híreket hallanak itthonról. Volt, aki csak annyit tudott 

magyarul, hogy „nagymama, székelykáposzta”. Majd mindenkinek volt története, időpontja a bevándorlásról. Sokan 

régi dokumentumokat hoztak, hogy fejtsük meg az olvashatatlan neveket, helységeket. Segítettünk a gyerekeknek a 

helyes kiejtésben, s értelmeztük az ismeretlen szavak jelentését. Ismerkedtek a magyar történelemmel, irodalommal, 

verseket, néptáncot tanultak. Minden este levontuk a zászlót, a jelenlévők ráfüggesztették a szemüket, és olyan átéléssel 

énekelték a Himnuszt, hogy beleborzongtam. Büszkék voltunk, jó volt magyarnak lenni.  

A két hétből mindössze két napunk volt szabad. Az alkalmat megragadva sokan kirándultunk New York-ba, a második 

napot pedig Washington megismerésére szántuk. 

Gölleieknek üzenem, megismerkedtem Fekete Mártával, egy egész nap a segítőm volt. 

Fantasztikus érzés volt, hogy képviselhettem Magyarországot. Büszkén fényképezkedtem a „Somogy Megyei 

Népművészeti Egyesületet” feliratú pólómba. 

Gosztonyi Zoltán 

Önkéntes pontok működnek a Zselicben 

A TÁMOP- 5.5.2-11/2012-0076 nyertes pályázatnak köszönhetően Önkéntes Pontok működnek Kaposmérőben és 
Szennában a Somogy Ifjúságáért Egyesület szakmai vezetésével. A pályázat célja, hogy segítsük a szociálisan 
rászorulókat illetve népszerűsítsük az önkéntes munkát. A programra 18 év felettiek jelentkezését várjuk, akik a 
szakmai koordinátorok felkészítését követően kulturális önkéntes munkát fognak végezni (játszóházakat vezetnek, 
önkéntes sátrat működtetnek). 

Önkéntes Pontok működése azért is fontos, mert így szélesebb körben tudhatnak meg információkat az érdeklődők az 
önkéntes munkáról. A pontokon folyamatos tájékozódást kaphatnak a munkához kapcsolódó programokról, 
tudnivalókról. A közösség építés mellet a kulturális programokon való aktív részvételt is próbáljuk ösztönözi az 
emberekben. 



Udvaros Renáta projektvezető elmondta, minden önkéntes olyan jellegű munkát kap, amelyet szívesen vállalna, és 
melyekhez rendelkezik a megfelelő kompetenciákkal. Végül őket a megfelelő fogadószervezetekhez irányítják. A 
szakmai vezető mindenkit biztat arra, hogy vállaljon önkéntes munkát, hiszen az önkormányzatoknál igényelhető 
foglalkoztatás helyettesítő támogatás (FHT) munkaviszony híján 30 nap közérdekű önkéntes munka igazolásával is 
igényelhető. 

Július 1-től módosult 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. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tanmese: 

Egy nap a diák megkérdezte a tanártól, hogy „Mi az a szerelem?” 

 „Ahhoz, hogy meg tudjam válaszolni a kérdésed, menj ki a mezőre és válaszd ki a legnagyobb búzát, amit csak találsz, 
és hozd el nekem.” – válaszolta a tanár. 

 „A szabály az, hogy a mezőn csak egyszer mehetsz keresztül, és nem fordulhatsz vissza egy olyan búzáért, amit már 
elhagytál.” – tette hozzá. 

 A diák felöltözött és kiment a mezőre. Az első soron haladva, talált egy nagy növényt, de úgy gondolta, hátha lesz még 
ettől is nagyobb a többi sorban, ami csak rá vár. Aztán meglátott egy másik példányt, ez még nagyobb volt. Viszont még 
mindig úgy gondolta, hogy talán beljebb a sorok között lesz egy hatalmas, ezért ezt sem szakította le. 

 Telt az idő és már lassan túl volt a búzatábla felén, amikor azt vette észre, hogy az itt található növények meg se 
közelítik méretben azokat, amiket eddig látott. Elgondolkodott és már bánta, hogy nem szakított le egyet közülük. 

 Amikor a végére ért, visszaindult az iskolába a tanárhoz üres kézzel. 



 „Ez a szerelem!” – mondta rögvest a tanárnő. 

 „Mindig kutatsz egy jobb után, és csak később jössz rá, hogy az igazit már elmulasztottad.” 

 „Akkor mi a házasság tanárnő?” – kérdezte a tanuló. 

 „Ahhoz, hogy tudjak válaszolni neked erre a kérdésre, menj ki a kukoricamezőre, válaszd ki a legnagyobb kukoricát, és 
hozd ide nekem.” – felelte. 

 „A szabály ugyanaz. Nem fordulhatsz vissza sosem.” – tette hozzá. 

 A diák kiment a kukoricásba. Most már tapasztalattal a háta mögött, nem akarta elkövetni az előbbi hibáját. A 
kukoricás közepén leszakított egy közepes nagyságú kukoricát, és visszaindult vele az iskolába. 

 „Ezúttal, hoztál nekem kukoricát.” – fogadta a tanárnő. 

 „Kerestél egyet ami szép, és hittél benne, hogy ez lesz a legjobb választásod, mind közül.” – tette hozzá. 

 „Ez a házasság!” 

CIVILEK ÉJSZAKÁJA 2013 

2013. szeptember 28. szombat 

Nincs kifogás. ÖSSZEFOGÁS!             

Kedves Civilek! 

Köszönjük, hogy tavaly csatlakoztatok kezdeményezésünkhöz és ezzel is hozzájárultatok ahhoz, hogy egyre többen 
megismerjenek, megértsenek, lássanak minket, civileket. 2010-ben 72 budapesti és vidéki szervezet 51 helyszínen 
mutatkozott meg a nagyközönségnek, 2011-ben pedig 130 szervezet 50 helyszínen tette ugyanezt. 2012-ben közel 200 
csatlakozó, összesen 250 együttműködő szervezet vett részt kezdeményezésünkben. 

Idén újra megrendezzük a Civilek Éjszakáját!  

Reméljük, hogy akárcsak az előző években, idén is csatlakoztok. Az üzenetünk ugyanaz, mint az elmúlt három évben 
volt: Megmutatni magunkat az embereknek, hallatni a hangunkat, és megvalósítani egy olyan civil összefogást, amihez 
mind több szervezet csatlakozik. Akik hisznek abban, hogy együtt, közösen sokkal könnyebb és hatékonyabb munkát 
végezhetünk. Kiváló fórum ez arra, hogy elkezdjünk közösen gondolkozni, feltérképezzük, hogy miben nyújthatunk, 
miben várhatunk segítséget egymásnak, egymástól, és megmutassuk az utca emberének, hogy miért alakultunk, miben 
számíthatnak ránk. Nem látjuk mi sem teljesen rózsaszínben a világot, tudjuk, hogy ez nem megy egyik napról a 
másikra, de bízunk abban, hogy kitartással és türelemmel eljutunk a célig. 

Arra kérünk, bíztatunk titeket, hogy legyetek ti is újra CIVIL PONTOK ezen az éjszakán. Kapcsolódjatok be, 
reprezentáljátok saját magatokat, szervezzetek programot helységetekben vagy a szabadban, bárhol. Bármit. A kikötés 
idén is pusztán annyi, hogy olyan programot alkossatok, ami túlmutat a szokásos katalógus-, kiadvány-, 
szórólaposztáson, és élményeket, interaktivitást nyújt. Tehát színes-szagos. Illetőleg idén is kikötés, hogy csak olyan 
rendezvénnyel lehet csatlakozni, amely politikailag teljesen független, és semmilyen tekintetben nem sérti más emberek 
érdekeit, alapvető emberi jogait, tehát nem közvetítenek erőszakot és diszkriminatív vagy szélsőséges nézeteket. 

Tavaly már csak az elmúlt években csatlakozó szervezeteknek küldtük közvetlenült e-mailt és arra kértünk titeket, hogy 
legyen ez egy közös szervezés. Juttassátok el idén is legalább egy szervezethez a programot, adjátok tovább a Civilek 
Éjszakáját! 

Ha szívesen csatlakoznátok az idei Civilek Éjszakájához is, vegyétek fel velünk a kapcsolatot, küldjétek el a mellékelt 
jelentkezési lapot a civilekejszakaja@gmail.com e-mail címre 2013. augusztus 20-ig. A jelentkezési lap a részvételi 
szándékot jelzi, tehát konkrét programot még nem kell küldeni, viszont a regisztrációhoz elengedhetetlen. Kérjük, hogy 
minden adatot töltsetek ki, különös tekintettel az elérhetőségeitekre. A részvétel természetesen idén is ingyenes. Az 
előző évekhez hasonlóan viszont a helyszín és program költségeit, illetve leszervezését minden szervezet maga oldja 
meg, nincs központi helyszíne a rendezvénynek! Amiben tudunk, persze szívesen segítünk! ☺ 

Bővebb információt találtok a www.civilekejszakaja.hu weboldalon, vagy érdeklődhettek telefonon: Papp 
Helga +3670/555-7625, Szalga Boglárka +3670/614-8107 



Reméljük, hogy mielőbb hallunk rólatok! 

 Üdvözlettel: Szervezők 

Könyvajánló: 

Fenntartható fejlesztés - várostervezési útmutató  

Mitől "fenntartható" egy városi lakótere? Mi az a várostervezés gyakorlatában, ami 
felülvizsgálatra szorul? Valóban szüksége van-e egy adott fejlesztésre? Alkalmazhatók-e a 
gazdaságban elterjedt tervezési módszerek a településfejlesztésben is? Mit jelent a 
takarékosság a várostervezésben? A "név nélküli" népi építészet bölcsessége miként 
ültethető át a legkorszerűbb várostervezési gyakorlatba? Melyek azok a megoldások, 
amelyekkel hatékonyan használhatjuk ki a természeti, éghajlati adottságainkat? Mit 
tehetünk a fenntarthatóságért saját (település)fejlesztési projektünkben? 

..néhány fontos és eddig a hazai szakirodalomban nem kielégítően megválaszolt kérdés, amelyre a gazdagon illusztrált kötet 

kézikönyv stílusban ad válaszokat a tervezőknek, fejlesztőknek, döntéshozóknak és a téma iránt érdeklődőknek. 

 A hiánypótló kézikönyv szerzői gazdag nemzetközi szakirodalomra, napjaink legsikeresebbnek bizonyult projektjeire és saját 

szakmai tapasztalataikra alapozták mondanivalójukat, amely előzetes szakmai ismeretek nélkül is érdekes olvasmány lehet 

mindazoknak, akik nem pusztán a jólétet keresik lakhelyükön, hanem a jóllétet is. 

Pályázatok: 

Pályázat helyi ifjúsági koncepció és cselekvési terv, valamint közösségfejlesztési stratégia megalkotására 

A Kreateam Egyesület a svéd SWINT Foundation civil szervezet együttműködésével pályázati kiírást tesz közzé helyi 
ifjúsági koncepció és cselekvési terv, valamint közösségfejlesztési stratégia kialakításának támogatása céljából. 

A pályázat célja: 

Helyi Ifjúsági koncepció és cselekvési terv kidolgozása 

Közösségfejlesztési stratégia megalkotása 

Meglévő ifjúsági koncepciók, cselekvési tervek, illetve közösségfejlesztési stratégiák felülvizsgálata, aktualizálása 

Pályázók köre: 5000 fő lakossági szám alatti magyarországi települések önkormányzatai, ezek intézményei, illetve az 
adott településen működő civil szervezetek (egyesületek, alapítványok). 

A pályázat részletei: Helyi Ifjúsági koncepció és cselekvési terv kidolgozása -A pályázat adta finanszírozás lehetőséget 
teremt az adott település helyi szintű ifjúsági cselekvési tervének megalkotására a település és ifjúsági közösségeinek 
sajátosságait, jellemzőit figyelembe véve. A szakmai anyagot a pályázatkezelő által kijelölt, az adott területen tapasztalt 
és elismert szakemberek álló csoport készíti el a nyertes pályázó részére.  

Támogatási összeg 200 000 Ft 

Szükséges önerő: 50 000 Ft 

Közösségfejlesztési stratégia megalkotására - A pályázat adta finanszírozás lehetőséget teremt az adott település helyi 
szintű közösségfejlesztési stratégia (ifjúsági és egyéb közösségek szempontjából is) megalkotására a település 
hagyományainak figyelembe vételével. A szakmai anyagot a pályázatkezelő által kijelölt, az adott területen tapasztalt és 
elismert szakemberek álló csoport készíti el a nyertes pályázó részére.  

Támogatási összeg 160 000 Ft 

Szükséges önerő: 40 000 Ft 

Meglévő ifjúsági koncepciók, cselekvési tervek, illetve közösségfejlesztési stratégiák felülvizsgálata, aktualizálása - A 
pályázati programegység célja, hogy a már működő és korábban bevezetett ifjúsági koncepciókat és cselekvési terveket, 
illetve közösségfejlesztési stratégiákat megvizsgálja, és az új fejlesztési irányokhoz, adódó forrásszerzési lehetőségekhez 
igazítja, aktualizálja. Az aktualizálást a pályázatkezelő által kijelölt, az adott területen tapasztalt és elismert 
szakemberek álló csoport készíti el a nyertes pályázó részére.  



Támogatási összeg 80 000 Ft 

Szükséges önerő: 20 000 Ft 

A pályázat benyújtási határidő: 2013. július 29. éjfél 

Benyújtás: A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot, illetve a kötelező mellékleteket kizárólag elektronikus úton az 
info@kreateamegyesulet.hu e-mail címre várják. 

http://www.kreateamegyesulet.hu/palyfelhiv.pdf 

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 

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 

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

Elérhetők a NEA – 13 szakmai pályázati eredmények 

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

 

 

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

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

Júliusban alakult civil szervezetek: 

-  "Ifj. Matolcsy Gusztáv" Alapítvány- Kaposvár, Fonyódi Kertbarátok Egyesülete, Góbé Zoo Állatmenhely 
Alapítvány- Kéthely, Ordacsehi Közösségért Egyesület, Teljes Életű Autistákért Alapítvány. Kaposvár. 

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 


