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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: 
 

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

részére 

- Önkéntes pontok működtek a Zselicben 

- Újra megszervezik a hetvenkét órás önkéntes akciót 

- 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! 

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

Észrevételeket, javaslatokat várnak az NCTA második pályázati kiírásához 

Az előzetes terveknek megfelelően, 2014. elején várható az NCTA második pályázati kiírásának meghirdetése, 

kétfordulós eljárásban, kis- és közepes projektek számára, az alap 7 témakörében. Ezért az általános kereteken túl 

időszerűvé vált a pályázati felhívások prioritásainak és feltételrendszerének részletes meghatározása. A lebonyolító 

alapítványok megkezdték ezt a munkát, amihez minden volt és leendő pályázó hozzájárulhat. 

Mint ismeretes, az EGT/ Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom 

fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés 

alakításában”. A támogatók döntése értelmében ezen belül az Alap kiemelt figyelmet fordít az emberi és kisebbségi 

jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján), a jó kormányzásra és átláthatóságra, a rasszizmus 

és az idegengyűlölet elleni harcra, a megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és kirekesztés 

elleni fellépésre valamint a nemek közti egyenlőségre, beleértve a nemi és családon belüli erőszakot. 

A támogatók az alábbi eredmények elérését várják: 

erősödő állampolgári aktivitás; a civil szervezetek és közösségek bekapcsolódása illetve hatékonyabb részvétele a helyi, 

regionális és országos közéletben és döntéshozatali folyamatokban; szektorok közti partnerségek alakulása, fejlődése, 

különösen helyi, regionális és országos szintű állami szervezetekkel; demokratikus értékek érvényesülése, ideértve az 

emberi jogokat; érdekképviseleti tevékenységek erősödése; hálózatokban, szövetségekben működő civil szervezetek 

együttműködésének fejlődése; a civil szervezetek kapacitásának megerősítése, a civil szektort támogató környezet 

kialakulása; jelentősebb hozzájárulás a fenntartható fejlődés eléréséhez; a megadott célcsoportok számára alapvető jóléti 

szolgáltatások fejlődése; társadalmilag sérülékeny csoportok megerősödése. 

Ez a felsorolás az az általános keret, amit a pályázati felhívásoknak szolgálniuk kell – ezen belül lehet meghatározni az 

egyes témaköröket, azok prioritásait és feltételeit. Ennek szellemében készültek el a 2013-as pályázati felhívások, és ez 

az alapja a 2014-re tervezett kiírásnak is.  

Az új felhívás megszövegezésének kiindulópontja a kisprojekt felhívás és útmutató, amely leölthető innen: 

http://norvegcivilalap.hu/hu/palyazati-dokumentumok. Ennek továbbfejlesztése, jobbítása érdekben tett javaslataikat 

és észrevételeiket várjuk, elsősorban az alábbi kérdésekkel kapcsolatban: 

 A 7 témakör meghatározása, azok célja illetve részletes kifejtése (prioritások és támogatható tevékenységek) – mit 

kellene átdolgozni, pontosítani vagy érthetőbbé tenni? Hiányzik-e valami? 

 A kis- és közepes projektekkel szembeni elvárások – mi a különbség lényege (a megpályázható összeg nagyságán túl)? 

Miben más, több egy közepes projekt, milyen pluszt kellene nyújtania? 

 Az értékelés szempontjai és pontozási skálája.  

A véleményeket, javaslatokat és észrevételeket a honlap fórumába várjuk (a kommenteléshez regisztrálni szükséges): 

http://norvegcivilalap.hu/hu/forum/10, 2013. október 9-ig.  

 Ezt követően ugyanitt visszajelzést is adunk! 



 

 

Önkéntes pontok működtek a Zselicben 

A Somogy Ifjúságáért Egyesület „Önkéntesség terjesztése a Zselicben” című projektje a volt Kadarkúti kistérség 23 településén 
valósult meg, melyhez „Az önkéntesség elterjesztése a konvergencia régiók területén” című pályázaton nyert 16 212 482 forint 
vissza nem térítendő támogatást. Az egy éves TÁMOP 5.5.2-11/2-2012-0076 projekt az Új Széchenyi Terv keretében az Európai 
Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

A „Önkéntesség terjesztése a Zselicben” projekt célja az volt, hogy az önkéntes kultúra legyen elérhető a Zselici 
térségben élő lakosok számára, és a társadalmi szervezetek megszólításával, felkészítésével megfelelő támogatást 
kapjanak ahhoz, hogy önkénteseket tudjanak fogadni, koordinálni, menedzselni, programokat megvalósítani. További 
cél volt, hogy segítsék a szociálisan rászorulókat a munkaerőpiacra jutni, illetve a 18 év feletti lakosok számára az 
önkéntesség népszerűsítése, terjesztése. 

E célok érdekében alakították ki szolgáltatási palettájukat, amely mind magánszemélyek, mind civil szervezetek, 
önkormányzatok, intézmények, egyházak és vállalatok/vállalkozások számára is kínál lehetőségeket. 

A projekt során vállat 100 fő önkéntes helyett 167 főt sikerült bevonni. A civil szervezetek és az önkéntesek felkészítése 
megtörtént, az önkéntes tevékenységekre 23 civil szervezettel civil hálót hoztak létre, a 2 önkéntes sátor és az 
önkéntesek összesen 39 rendezvényen voltak jelen, amelyeken közel 8000 munkaórát dolgoztak.  

A projekt záró kiadványa elérhető lesz a szervezet alhonlapján. 

 

Szeretsz vitázni? - Ezt a képzést neked találták ki! 

Vitázni jó. Viták nélkül esélyünk sincs egymás megértésére. Viták nélkül lehetetlen felelős döntést hozni egy-egy 
dilemmáról. Szerinted is fontos lenne, hogy a lényeges témákról valódi, nyílt viták folyjanak? Akkor jelentkezz a DIA 
vitakultúra-fejlesztő tréningjére, mélyülj el a közösségi vitázás művészetében, és tanuld meg, hogyan adhatod ezt át 
másoknak! 

Egy különleges képzés az érvelés és vitázás művészetéről, a vitázó közösségekről és a közösségi vitáról a Demokratikus 
Ifjúságért Alapítvány (www.i-dia.org) szervezésében. 

Neked szól, ha... 

szeretsz és tudsz is vitázni 

zavar, hogy sokan  összetévesztik a valódi vitázást a vitatkozással, és ezen a problémán szívesen változtatnál 

szívesen gondolkodsz közösen valódi társadalmi problémákról 

 

Amit biztosítunk 

kötetlen hangulatú, gyakorlatias képzést 

profi trénereket 

az életben is hasznosítható tudást és készségeket (érveléstechnika, nyilvános megszólalás, érdekérvényesítés, 
projekt-menedzsment) 

inspiráló szakmai közösséget 

 

Mikor? Hol? Mennyiért? 

időpont: 2013. október 18-19. (egész nap) // helyszín: Budapest 

 



A képzés ingyenes: a képzés idejére az ellátást és vidéki résztvevők számára a budapesti szállást a szervezők 
biztosítják (útiköltséget nem áll módjukban téríteni). //  

Fontos: csak akkor jelentkezz, ha biztosan tudod vállalni a részvételt a tréning mindkét teljes napján! 

 

Így jelentkezz! Töltsd ki az online jelentkezési lapot és küldd vissza 2013. október 7. 12.00 óráig. 

Kérdésed van? Vedd föl velünk a kapcsolatot: hellodia@i-dia.org, 0630/6300942 (Benkő Flóra) 

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

Újra megszervezik a hetvenkét órás önkéntes akciót 

Hetvenkét órás közösségi önkéntes szolgálatot hirdet az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány október 10. és 13. között, 
amelyen országszerte fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon át olyan közhasznú feladatokat végeznek, 
mint intézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás vagy kulturális műsorok szervezése 
különböző közösségeknek. 

Esemény időpontja: 2013. október 10. to 2013. október 13. 

A 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű szociális önkéntes akcióban az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány 
Magyarország fiatalságát hívja összefogásra, hogy együtt tegyenek másokért és a környezetükért. A felhívásra a 
program honlapján (http://72ora.oki-iroda.hu) lehet jelentkezni - áll a szervezők közleményében. 

Az önkéntesek kisebb vagy nagyobb csoportokban regisztrálhatnak az alapítvány oldalán, majd a koordinátorok a 
jelentkezők életkorát, munkabírását és egyéb szempontokat figyelembe véve választják ki számukra azokat a 
feladatokat, amelyeket el fognak végezni. Aki egyénileg regisztrál, azt beosztják a számára legmegfelelőbb csoportba. 

Ebben az évben az önkéntesek többek között szervezhetnek programokat időseknek, rászoruló fiataloknak, vagy 
nyújthatnak számukra több formában segítséget, takaríthatnak erdőt, szedhetnek szemetet köztereken, ültethetnek fát, 
végezhetnek különböző felújítási munkálatokat. 

A program elsődleges célja, hogy a fiatalok közhasznú tevékenységének széleskörű nyilvánosságot biztosítson, 
láthatóvá tegye az ifjúsági közösségekben folyó önkéntes munkát, növelje annak elismertségét és népszerűségét, 
valamint rámutasson, mire képesek a fiatalok, ha összefognak. 

A 72 óra kompromisszumok nélkül kezdeményezés Németországból indult 2002-ben, azóta évente számos környező 
országban sikerrel rendezik meg. Magyarország 2006-ban csatlakozott először a háromnapos összefogáshoz, akkor még 
csak Szombathelyen és Győrben, 2007 óta azonban már országszerte szerveznek akciókat. 

Tavaly Magyarországon mintegy 8000 fiatal vett részt a programban, akkor egyebek mellett fogyatékkal élők otthonába 
látogattak el, kerekes- székesekkel kirándultak, elhagyatott temetői sírokat gondoztak, és kórházakban fekvő 
gyerekekkel is foglalkoztak. 

Forrás: 
http://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/programajanlo_(csaladdal_%20gyerekkel)/19282/ujra_megszervezik_a_
hetvenket_oras_onkentes_akciot 

 

Civil szervezetek működési környezetének javítása - KSH felmérés 

A Központi Statisztikai Hivatal az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 kódszámú „Civil 
szervezetek működési környezetének javítása” című kiemelt projekt keretében felmérést végez. 

Az on-line kérdőív a http://www.ksh.hu/kerdoivek/civilszerv2013/civilszerv2013.html  internetes felületen érhető el. 
A kérdőív kitöltése nem igényel vezetői, szervezeti szintű egyeztetést, anonim módon történik, széles körű mintán. 

 A Központi Statisztikai Hivatal előre is köszöni a civil szervezetek közreműködését! 

 

 



Ezernél több pályázat közül száz nyert, közte négy somogyi a norvég alap legújabb támogatásából. 7 millió forintot 
kapnak összesen, fonóházat építenek. 

A kaposmérői Hangya-Banda Ifjúsági Egyesület a Zselic kincsei, kincset érő Zselic című anyagával nyert 7,7 ezer eurót, 
s ugyanennyit kapott a visnyeszéplaki Édenkert Egyesület a Fenntartható vidéki élet, megélhetés helyben című 
projektre. A Gyertek Velünk Egyesület Gyertek Velünk Hedrehelyre című, míg a Somogyvámosért Egyesület a Zöldülő 
falu című pályázatára kapott több mint háromezret. Összesen 1029 elképzelés közül 105 célra szavaztak meg forrást. 

Fonóházat épít a visnyeszéplaki Édenkert Egyesület a Norvég Civil Támogatási Alaptól nyert forrásból, tájékoztatott 
Bariska Gábor elnök. A hagyományos kézművesség oktatására felszerelt helyiséget egy évig működtetik majd és három 
tábort szerveznek. A több mint két évtizede alapított ökofaluban működő Édenkert a minap kötött együttműködési 
megállapodást Visnye önkormányzatával, Füszfás Balázs polgármesterrel. 

A településen a Start-program keretében juhokat tartanak, s vállalták, az egyesület táborának bemutatják az állattartást, 
a birkák nyírását is, és a gyapjúfeldolgozás alapanyagát is biztosítják a fonóház működéséhez, ahol a szövést és a 
nemezelést is megtanulják a résztvevők. 

Bariska Gábor elmondta: a visnyeszéplakiak két évtizedes munkájával nem szívesen hivalkodnak, előbb megvárták, 
amíg van mit letenniük az asztalra. A fonóházat is mindenképpen megépítették volna, de örülnek, hogy életük első 
nagyobb támogatása elismeri a munkájukat. A munkát a legnemesebb tevékenységnek tartják, erre nevelik 
gyermekeiket, hiszen távol a civilizációtól magukra, egymásra vannak utalva, sok mindenhez kell érteniük. Ha egy 
gyermek kifejezetten jó fejű és tehetséges, akkor taníttatják felsőoktatásban. 

Az elnök gyermekei közül mindegyik egyetemet végzett, vagy oda jár. A természeti környezettel harmóniára és 
fenntarthatóságra törekvő visnyeszéplakiaknak iskolájuk is van, mely kis létszáma ellenére sokféle pedagógiát 
alkalmaz. Az egykor 26 éves korára számos területen dolgozó elnök itt matematikát-logikát tanít, s anatómiát, mert 
masszőr végzettsége is van, de az építőipar minden ágát megtanulta, amióta 23 éve egy baltával bevette magát a zselici 
rengetegbe. Sokan megpróbálják, és feladják, de ő maradt, és a gyarapodó civil közösség is bizonyság, hogy megérte. 

Forrás: sonline.hu 

 

Megkezdődött a 2007-2013 között elnyert pályázatok tulajdonosi struktúrára vonatkozó átláthatósági vizsgálata. A 
visszamenőleges ellenőrzés az offshore hátterű cégek tényleges tulajdonosi hátterének felderítésére hivatott, de a 
vizsgálattal egyéb tényezőket, szabálytalanságokat is ki fog szűrni a rendszer. Eredményeket még a 2014-es 
választások előtt ígér a Miniszterelnökség. 

Véleményezhető az operatív programok módosítása és környezeti jelentése 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az uniós források felhasználásának javítása érdekében az operatív programok 
módosítására tesz javaslatot.  

Az Új Széchenyi Terv keretében társadalmi véleményezésre kerül a 2007-20013-as időszakra szóló operatív programok 
módosításának összefoglaló tervezete, amely az alábbi linken érhető el: OP-módosítás társadalmi véleményezése 2013 

Ehhez kapcsolódóan elindult a 2007-2013-as időszakra szóló Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 
módosításához szükséges Stratégiai Környezeti Vizsgálat partnerségi egyeztetése is, amely az következő linken érhető 
el: KEOP-módosítás SKV-jának véleményezése 2013 

forrás: nfu.hu 

Pályázatok: 

A kulturális pályázatok általában népszerűek, mert nagyon sok különböző területet ölelnek fel, és majdnem minden 
célcsoport talál benne magának megpályázható támogatást. 

A közelmúltban publikált és még aktuális kulturális pályázatok közül szemezgettünk. 

Sok sikert a pályázatokhoz! 

 

 



A Közművelődés és Népművészet Kollégiuma pályázata 4 témában 

Pályázati határidő: 2013. október 11. 

1. Téma: A Közművelődés és Népművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet közművelődési és népművészeti 
programok megrendezésére: megyei, országos, és nemzetközi hatókörű közművelődési és népművészeti: 
nagyrendezvények (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), kiállítások (programonként legalább 1 
millió Ft összköltségvetésű), fesztiválok (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), szakmai konferenciák 
megrendezésére. 

2. Téma: Amatőr művészeti, alkotó jellegű és honismereti bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás szakmai 
tartalommal, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai programjainak, valamint az élő népművészet (néptánc, 
népzene, tárgyalkotó népművészet) országos, regionális és megyei hatókörű alkotótáborainak megvalósítására, és 
mindkét terület országos szakmai továbbképzéseinek lebonyolítására. 

3. Téma: Rendszeresen működő, olyan táncházi programokra, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 6 
alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre. 

4. Téma: A közművelődési intézményekben, ill. annak keretei közt magas színvonalon működő műhelyekben, valamint 
a népművészet folyamatosan és magas színvonalon működő műhelyeiben létrejött műsorok, programok, produktumok 
kizárólag kistelepüléseken való terjesztésének, tájolásának támogatására (fesztiválon való részvétel kivételével). 

Forrás: 
http://www2.nka.hu/OPPortal/portal/cn/DefaultContainerPage/Kezdolap;jsessionid=02BAFF327E17AA8B2E3C9D9
3CD8F5254 

A Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiumának pályázatai – Az NKA pályázatának általános célja a 
könyvkiadási tevékenység 2013. évi megújítása, fejlesztése, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozása. 
Határidő: 2013. október 14.  

Pályázni lehet:  

Felsőoktatási szakkönyvek és szaktudományos kiadványok papíralapú kiadásának támogatására 

Gyermek- és ifjúsági könyvek magyar nyelvű kiadásának támogatására 

Ismeretterjesztő és tudományos művek megjelentetésének támogatására 

Magyar szépirodalmi művek megjelentetésének támogatására 

Könyvkiadói programok támogatására 

Művészeti tárgyú könyvek hagyományos módon történő megjelentetésének támogatására 

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

Kulturális Örökség Napjai 2013 – Felhívás érdekes épületek megnyitására és sétaútvonalak szervezésére  

A Kulturális Örökség Napjai alkalmából több száz olyan épület nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt, amely máskor 
nem, részlegesen, időlegesen vagy csak a társadalom egyes rétegei számára látogatható. A folyamatosan nyitva tartó 
épületek pedig ezen a két napon gyakran olyan helyekre is bevezetik a látogatót, melyek egyébként zárva vannak a 
nagyközönség előtt. A helyszínek túlnyomó többsége számtalan érdekes programmal is várja az érdeklődőket. A 
felhívás konkrét célja a Kulturális Örökség Napjai 2013 rendezvényhez való csatlakozás, érdekes épületek megnyitása és 
sétaútvonalak szervezése.  

Határidő: 2013. október 18. 

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

 

 

 

 



Kiadvány, ajánló: 

Magyar Ifjúság 2012 

Új csendes generációnak nevezték el a most 15–29 éves fiatalokat a nagyszabású Ifjúság 2012 kutatás 
készítői. A szüleik értékrendjét nem kérdőjelezik meg, a lázadás távol áll tőlük. A legszívesebben 
otthon ülnek, passzívan kivonják magukat a körülöttük zajló ügyekből. Kiábrándultak, és nagyjából 
fogalmuk sincs, mit hoz a jövő. Érzékelik saját generációjuk problémáit, de nem tesznek semmit a 
változásért, egyre nő bennük a kilátástalanság érzése. A tanulmánykötetet (a lenti linkről lehet 
letölteni), az alapját képező felmérés a legnagyobb szabású és a legtöbb témát érintő vizsgálat a 
magyar fiatalokról, ráadásul nem csak pillanatképet ad: ugyanezt a vizsgálatot ugyanis elvégezték 
már 2000-ben, 2004-ben és 2008-ban is, vagyis a fiatalok életében és gondolkodásában bekövetkező 
változásokat is mérni lehet most már (például azt, hogy a mai fiatalok sokkal szebbnek tartják 
magukat, mint korábban). 

http://kutatopont.hu/files/2013/09/Magyar_Ifjusag_2012_tanulmanykotet.pdf 

Megjelent a Szín Közösségi Művelődés folyóirat 18/4-es lapszáma 

Megjelent a Szín Közösségi Művelődés folyóirat 18/4-es lapszáma. A Nemzeti Művelődési Intézet új honlapján a 
folyóirat önálló web-felületen érhető el, amelyen az aktuális számhoz tartozó beharangozók mellett, folyóirat-archívum, 
szerkesztőségi információk, továbbá megrendelési lehetőség és lapismertető is kapcsolódik. 

Tanulmány a fiatalok demokráciához fűződő viszonyáról 

Letölthető az alábbi linkről: http://www.politicalcapital.hu/wp-
content/uploads/PC_BOLL_tanulmany_teljes_FINAL.pdf 

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

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

Szeptemberben alakult civil szervezetek: 

-  Kaposvári Judo Klub Egyesület- Kaposvár, Achilleus Sport Club- Csurgó 

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 

MIBEN SEGÍTHETÜNK? 

Civil szervezete működtetésével, pályázatokkal kapcsolatos kérdéseivel, problémáival keressen! 

www.ciszoksomogy.hu, www.sie.hu 

E- mail: somogyifjusagaert@gmail.com 


