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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: 
 

- Tanmese 

- Önkéntes pontok működnek a Zselicben 

- 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! 

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

Volt egy hajó. A hajó, az élet tengerén evezve kikötött sok-sok kikötőben. A hajó, hajó volt ugyan, de csak szelte az 
életet óceánokon át, sosem tudva merre tart. Egy nap eljött hozzá egy üzletember, és ezt az üzletet ajánlotta neki: - 
Elmegyek veled világokba, kikötőkbe, megismertetem veled az élet fogalmát itt a földön, és megmutatva tudod majd 
meg, mi is az élet. Elviszlek, mert nem tudod hol vagy. Csak egy dolgot kérek érte cserébe, a szívedet. Az alku 
megköttetett, mivel a hajó, nem tudta, hogy ő maga a kapitány is, és a kormányos is egyben. Elmentek sokfelé, ahogy az 
üzletember mondta, de sosem jutottak el sehová. A hajó nem értette miért van ez, hisz sok dolgot láttak, és sok dolgot 
éltek meg a kikötők vad világában. A vadság rámutatott ugyan a jóra, de a szíve szava sosem tudott az üzleti érdek 
miatt az agynak szólni, hogy változtasson életén, hisz az, aki az agy volt, sosem tudta érezni a szív szavát, és hangjának 
lágy fényét. De egy nap az üzletember elbúcsúzott a hajótól, mert rájött, hogy már nem veszi hasznát a bárkának. Eladta 
valahol, és a hajó elkallódva, rozsdásan süllyedt el az élet kék tengerének hullámaiban. Egy kagyló ment oda a haldokló 
hajóhoz, majd lágy, sziréneket meghazudtoló selymes hangon így szólott: 

 - Elmúlt az idő, eljárt feletted, de nem öregedtél meg, csak a szíved adta ezt a használhatatlanság érzésed önmagad felé. 
Elfáradtál ugyan, de sosem vagy használhatatlan akkor, ha értékeled azt a lelket, ami Te vagy. Nem mások mondják 
meg, milyen kikötő az, ahova hajóznod kell, hanem az érzés, ami bárhová elvisz. Ha nem érzed azt, ami mozgat téged, 
akkor sosem fogod megtudni, mi is a szépség ragyogása, ami minden éjjelt beborít a fénnyel, és megtudva ezt sosem 
várja el magától, hogy más legyen. Egy valami viszont számít, és az-az értékrended önmagad felé. Sosem változik meg 
anélkül, hogy Te nem járultál volna hozzá. Az a szerződés, amit megkötsz, bárkivel, és bármivel is kapcsolatosan, egy 
érzelmi üzlet a lelkednek a szívvel, hogy vigyázzon a fejlődésedre mindenhol, ahol vagy. De sose feledd, hogy az-az 
érzés, ami elvisz valahová, az is visz tovább a másikhoz, viszont ha fájdalommal éled meg, nem vagy az önmagad 
fénnyel teli valódi útján, és nem járulsz önmagad színe elé úgy, hogy megmutatnád az élet színpompás világát. El kell 
engedned a fájdalom kilátástalanság érzését, és megmutatni magadnak azt, ami elválaszt a valódi értékrended értékeitől 
önmagad irányába, felhozva az érzéseid arra a szintre, melyben minden olyanná válik, ami nem elmúló, hanem az itt és 
most jelen érzés ragyogása a lélekben. Kérd tőled az értékeidet, és add meg magadnak tőled. Én egy kagyló vagyok 
ugyan, de a részemhez tartozik az igazgyöngy, ami bennem van, és ott van mindenkiben, és ragyogtatható, az élet nagy 
változásainak forgatagában is. A gyöngy ugyan mindenkiben ott van, de a burok, mellyel elzárjuk, teszi valótlanná az 
érzésünket, hogy kincs vagyunk. Pedig látod, csak egy mozdulat, és kinyitom a burkot, ami védi a kincset, ami vagyok, 
és azonnal láthatja bárki szikrázó fényem. De úgy vigyázok rám, hogy sosem adom el ezt az értéket, ami vagyok, 
senkinek. Lehet az igazgyöngyöm a legértékesebb a világon, de valósága az-az igazság, az-az igazgyöngy, ami a világon 
a legnagyobb értékű számomra, én, ami vagyok. 

 De egyvalakinek odaadom, aki értékeli értékemet, ő, az Igazgyöngy Társam." 

Írta: Bogdola Róbert 

 

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 programba 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. 

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

Tájékoztatás a 2013. rendelkező évi szja 1%-os civil kedvezményezettek részére 

A 2012. évi Szja 1 %-ának a felajánlásáról szóló, 2013. rendelkező évi nyilatkozatokban az adófizető magánszemélyek 

által érvényesen megjelölt kedvezményezettek részére az állami adóhatóság 2013. 

szeptember 1-jéig juttatta el a felhívó-tájékoztató levelet, amelyben a szervezetek 

tájékoztatást kaptak a részükre felajánlott Szja 1 %-os összeg várható nagyságáról, 

és azon törvényi feltételekről, amelyek meglétét a levél kézbesítését követő 30 

napon belül igazolniuk kell. 

Ez évben sem képezte a felhívó-tájékoztató levél mellékletét az adatlap, amely 2013. szeptember 1-jétől a NAV 

honlapjáról (www.nav.gov.hu) 1337A számú adatlapként letölthető, és kitöltve - postai úton, személyesen, vagy 

elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül - juttatható el az állami adóhatóság részére. 

Az adatlapon a szervezet képviselője közölheti az adóhatósággal a szervezet főbb adatait, valamint lehetősége van arra, 

hogy megtegye a törvény által előírt nyilatkozatokat. Az adatlapot a szervezet állami adóhatósághoz bejelentett 

képviselőjének, illetve - a jogszabály szerinti meghatalmazás birtokában - a képviselő által meghatalmazott személynek 

kell aláírnia. Amennyiben a meghatalmazott írja alá az adatlapot, akkor erről a főlapon kell nyilatkoznia, és a 

meghatalmazást - amennyiben nem az adóhatósághoz bejelentett állandó meghatalmazott -, az adatlap papíros 

formában történő benyújtása esetén eredetben kell benyújtania. Az adatlap pontos kitöltése megkönnyíti az 

adategyeztetéseket és gyorsíthatja a kedvezményezett részére felajánlott összeg kiutalását. Fontos, hogy a 

kedvezményezett az adatlapon a hatályos adatokat tüntesse fel, amennyiben ezen adatok megváltoztak, az 

adatmódosítás a ’T201 számú adat- és változásbejelentő lap benyújtásával történhet. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem jogosult a javára felajánlott Szja 1 %-os összegre az az alapítvány, társadalmi 

szervezet, vagy közalapítvány, amelynek 2013. augusztus 1. napja és az adatlap kelte között köztartozása állt fenn. Az 

előzőekben felsorolt szervezetek, továbbá a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-

művészeti tevékenységet folytató szervezetek nem jogosultak az Szja 1 %-os összegre abban az esetben sem, ha a 

kedvezményezhetőség törvényi feltételeinek a meglétét nem igazolták (a 1337A számú adatlapot nem nyújtották be az 

állami adóhatósághoz) a felhívó-tájékoztató levél kézbesítését követő 30 napon belül, illetve a késedelmüket - alapos 

indokkal - nem mentették ki. 

Jogszabályi előírás alapján, kivételes méltányosságot érdemlő esetben azonban az állami adóhatóság eltekinthet a 

fentiekben ismertetett feltételek meglététől. Kivételes méltányosságot érdemel különösen, ha az Szja 1 %-os összeg 

átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvető céljának elérését súlyosan veszélyezteti. Kivételes 

méltányosság gyakorlása esetén is az Szja 1 %-os összeg átutalását az állami adóhatóság akkor teljesítheti, ha ezt 

megelőzően a kedvezményezett a fennálló köztartozását rendezi. 

forrás: nav.gov.hu 

 

 

 



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 

Pályázatok: 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet a 
2013/2014. tanévben az Útravaló – MACIKA Ösztöndíjprogram esélyteremtő Út a felsőoktatásba alprogramjában 
való részvételre. A felhívás kódja: UTR-UF-13. 

Az ösztöndíj célja: Az Út a felsőoktatásba alprogram célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a 
roma hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú tanulmányaik megkezdésének támogatása. 

Pályázók köre: Magánszemélyek. 

Tanulóként pályázhat a Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon 
magyar vagy külföldi állampolgár, aki a pályázat benyújtásának időpontjában: 

halmozottan hátrányos helyzetű, 



családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, 

védelembe vett, 

ideiglenes hatállyal elhelyezett, 

utógondozásban, 

utógondozói ellátásban részesül vagy 

hátrányos helyzetű és a 2013/2014-es tanévben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében 

a szakiskolai képzésben általános műveltséget megalapozó oktatás-nevelés keretében 9-10. évfolyamon, 

a szakiskola valamely szakképző évfolyamán tanuló diák. 

Az alprogram keretében mentori pályázatot nyújthat be: szakiskolában, szakközépiskolában oktató, tanári vagy tanítói 
képzésben szakképzettséget szerzett személy vagy szakoktató, a szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkező 
személy gyógypedagógus szakképzettséggel rendelkező személy pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény 
olyan szakiskolában vagy szakközépiskolában oktató hallgatója, aki tanári vagy tanítói képzésben az utolsó két félév 
valamelyikének teljesítését a 2013. év őszi vagy 2014-es tavaszi félévben kezdi meg; 

A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 200.000.000 Ft. 

Kategóriák 

„A” komponens: Ösztöndíj támogatási komponens - Havonta 20.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 
2013/2014-es tanulmányi félévekre vonatkozóan, 2013. szeptember 2. és 2014. június 30. közötti időszakra. Az ösztöndíj 
támogatás kifizetése havonta, utalással történik. 

„B” komponens: Önköltség-támogatási komponens - Az önköltség-támogatási komponens keretében az önköltséges 
hallgató maximum 220.000 Ft/ félév önköltség-támogatásban részesül. A támogatás nagysága nem haladhatja meg 
képzési önköltség mértékének 85 %-át és nem lehet kevesebb, mint a képzési önköltség 60%-a. 

A támogatás vissza nem térítendő, amely előfinanszírozás formájában kerül folyósításra. A program „A” komponense 
keretében önrész kötelezően nem kerül előírásra, a „B” komponens keretében a támogatás nagysága nem haladhatja 
meg a képzési önköltség mértékének 85%-át. 

Ösztöndíj-támogatási komponens 

A komponens keretében pályázatot nyújthat be az a jelentkező, aki nappali tagozatra magyar állami ösztöndíjas vagy 
önköltséges képzésbe 2013-ban nyer felvételt és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 9-10. 
pontja szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak (jelentkezőnek) minősül vagy 
utógondozásban részesül. 

Önköltség támogatási komponens 

A komponens keretében pályázatot nyújthat be az a jelentkező, aki nappali, esti vagy levelező tagozatra önköltséges 
felsőoktatási képzésbe nyer felvételt és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 9.. pontja szerint 
halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak (jelentkezőnek) minősül vagy utógondozásban részesül. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 8.. 24:00 óra 

A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszer (továbbiakban: EPER) szoftveren keresztül. 

További információ: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

 Telephely: 1054 Budapest, Báthory utca 10. 

 Postai cím: 1381 Bp. Pf.1411 

 Telefon: (1) 795-2908, (1) 795-2909 

 E-mail: utravalo-macika@emet.gov.hu 



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 

2013/2014. évi Társadalmi Vállalkozásfejlesztő Program 

Pályázati határidő: 2013. szeptember 23. 

Örömmel tudatjuk, hogy a NESsT és a Citi idén is meghirdeti közös programját, 2013/2014. évi Társadalmi 
Vállalkozásfejlesztő Programot, továbbra is azzal a céllal, hogy a társadalmi vállalkozási szektor fejlődését támogassa 
Magyarországon. 

Az üzletviteli képzést és finanszírozást nyújtó, 7 hónapos programban 20 sikeresen pályázó vehet részt, amelyek a jelen 
pályázati felhívásban szereplő kritériumok alapján nyújtják be pályázatukat 2013. szeptember 23-ig emailben, a 
hungary@nesst.org címre. 

A sikeres pályázók ingyenesen vehetnek részt a résztvevőnként egymillió forintot meghaladó értékű képzésben, míg a 
legsikeresebb üzleti tervet elkészítő 2-4 résztvevő összesen 21 000 dollár pénzügyi támogatásban részesül társadalmi 
vállalkozása beindításához vagy fejlesztéséhez. 

A programra olyan szervezetek és magánszemélyek jelentkezését várjuk, akik vagy egy új társadalmi vállalkozási ötlet 
életképességét szeretnék megvizsgálni, vagy egy már működő, és növekedési potenciállal rendelkező társadalmi 
vállalkozást szeretnének megszilárdítani és növekedési pályára állítani. A jelentkezőktől elvárjuk, hogy elkötelezzék 
magukat egy komplett üzleti terv elkészítésére és vállalkozási készségeik fejlesztésére. 

A pályázati adatlap és a részletes pályázati útmutató letölthető a NESsT honlapjáról. A kitöltött adatlapot, a 
mellékleteket és a prezentációt a hungary@nesst.org email címre kell küldeni. 

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

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

 

 

 

 



Augusztusban alakult civil szervezetek: 

-  "Jövőnk a Vidék" Terület és Vidékfejlesztési Egyesület- Zselickislak, ACDP Dunántúl Sportegyesület- 
Kaposújlak, Árpádházi Szent Erzsébet Közhasznú Alapítvány A beteg és nélkülöző gyermekekért- Siófok, Csurgói Szív 
Egyesület- Csurgó, DANZA DEL AMOR SPORTEGYESÜLET- Kaposvár, Filadelfia Keresztény Gyülekezet Egyesület- 
Mezőcsokonya, Gyöngyház-lakóotthon Alapítvány Kaposvár, Nemesdéd-Varászló Községek Polgárőr Egyesülete, 
Seven Hills MTB SC-TREK SPORTEGYESÜLET, Szent Márton Lovassport, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület- 
Szilvásszentmárton. 

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 


