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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: 
 

- Törvénymódosítás és NEA pályázat: újabb lehetőségek a civil 
szervezetek számára  

- Koncert a reményért 

- Jót tesz a középiskolásoknak a közösségi szolgálat  

- NFÜ szégyen padon a nem teljesítők 

- Megjelentek a NEA- 14 es működési és szakmai pályázati felhívások 

- Kiadvány ajánló 

 

 

 

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! 

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

Törvénymódosítás és NEA pályázat: újabb lehetőségek a civil szervezetek számára  

A civil szervezetek kiszámítható működését segíti az Országgyűlés elé került az egyes civil szervezetekkel 
kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, 
valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat, és a 2014. évi NEA pályázatok korai megjelenése. 

A törvénymódosítás eredményeként a személyi jövedelemadó (SZJA) civil szervezetek javára felajánlható 1%-a 
tekintetében a kedvezményezett szervezetté válás feltételeit megkönnyíti a 2015. évtől. A regisztrált szervezetek 
legfontosabb alapadatai az adóhatóság hivatalos honlapján és a rendelkező nyilatkozat elektronikus 
formanyomtatványán listaként is megjelennek, segítve ezzel az adózói felajánlásokat. Az előzetes regisztráció 2015. 
évtől történő bevezetése egyúttal kiváltja a kedvezményezetti jogosultság utólagos igazolását, s ezzel lehetővé teszi, 
hogy a kedvezményezettek számára a felajánlott összegek 3 hónappal hamarabb átutalásra kerüljenek. 

Az új Ptk. közelgő hatálybalépésének következtében egyszerűsödnek a beszámoló-készítés szabályai, a tapasztalatok 
alapján a civil szervezetek működési sajátosságaihoz igazodnak a megszűnés és átalakulás keretei. 

A törvényjavaslat a 2015. évi költségvetési évtől biztosítja, hogy a potenciálisan felajánlható civil SZJA 1%-os 
rendelkezések teljes összege a civil szervezetek támogatására álljon rendelkezésre, akként hogy a ténylegesen ki nem 
utalt összegnek megfelelő keret is rendelkezésre áll a NEA pályázatain keresztül, ezáltal növekszik a civil szervezetek 
számára elérhető forrás. 

A 2014. évi NEA pályázati kiírások korai megjelentetésének alapvető célja, hogy a civil szervezetek működése 
kiszámíthatóvá váljon, a társadalom által elismert és fontosnak tartott munkájukat biztonságban és kiszámítható módon 
végezhessék. Szakmai programjaik forrás hiányában ne kerüljenek veszélybe, illetve azok megvalósítására már 2014 
elejétől is sor kerülhessen. Újdonság, hogy a működési és a szakmai pályázatok benyújtására egy időben van lehetőség. 

A támogatások visszatérítendő és vissza nem térítendő formában igényelhetik.  

Működési célú pályázatokon elnyerhető összeg felső határa 3 millió forint, a szakmai célú pályázatok esetén pedig 2 
millió forint. A 2014 áprilisától kezdődő támogatási időszakra a civil szervezetek pályázataikat a pályázati kiírásban 
meghatározott határidőig nyújthatják be (működési pályázat esetén: 2013.11.21-27. illetőleg szakmai pályázat esetén 
2013.11.29-12.02. kollégiumonként eltérő időben). A pályázati keretösszeg várhatóan működési célú támogatások 
finanszírozására kollégiumonként 317,7 millió forint, szakmai programok megvalósítására pedig kollégiumonként 190,6 
millió forint. 

A pályázati folyamat során a civil szervezeteket az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő mellett a minden megyében 
elérhető Civil Információs Centrumok is segítik, részletes információk a www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok 
weboldalról érhetők el. 

A pályázók támogatási kérelmüket hasonlóan az előző évekhez az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszeren (EPER) keresztül (www.eper.hu) nyújthatják be. 

Kiadó: Emmi - Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szeretnék a figyelembe ajánlani egy alapítványt és jótékonysági 
rendezvényét: 

„A MÉLYBEN ÉS REMÉNYBEN ALAPÍTVÁNY Somogy megyei 
önhibájukon kívül mélyszegénységben élő családok szociális és 
mentális  támogatását végzi. 

Alapítványunk nem segélyt oszt, hanem azt szeretnénk elérni, hogy 
a családok saját energiáikat is mozgósítva anyagi és mentális 
értelemben talpon maradjanak. 

Jelenleg 24 családot segítünk folyamatos kapcsolattartáson alapuló, 
személyközpontú támogatással. 

„Koncert a Reményért” 2013. november 30-án 18.00 órakor a 
Kaposvári Evangélikus templomban. 

A komolyzenei koncert előtt és után a helyszínen az alapítvány tevékenységét bemutató Fotókiállítás tekinthető 
meg. 

 

Oktatáskutató: jót tesz a középiskolásoknak a közösségi szolgálat 

Kedvezőek a diákság körében a közösségi szolgálat első tapasztalatai, a középiskolás fiatalok a kezdeti kétkedésen 
túljutva az esetek többségében szívesen vesznek részt a hét témakörben szabadon választható tevékenység 
valamelyikében - mondta Bodó Márton, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) tudományos munkatársa az 
MTI-nek. 

A 2011-ben hozott köznevelési törvény szerint 2016-tól az érettségi vizsga megszerzése feltétele 50 óra közösségi 
szolgálat elvégzése. A középiskolások 2016-ig fokozatosan kapcsolódnak be a közösségi szolgálatba: a miniszteri 
rendelet szerint először az előző, 2012/13-as tanévben kilencedik osztályos diákoknál kellett megszervezniük az 
iskoláknak a közösségi szolgálatot, az 50 órát három év alatt lehet elvégezni. 

Van olyan intézmény, ahol már bevezették a közösségi szolgálatot, amely az Egyesült Államokból és Angliából indult 
el, és egyre több országban része a fiatalok nevelésének. Bodó Márton elmondta: eddig nagyjából az iskolák 
egynegyedének diákjai vettek részt a szolgálatban. A visszajelzések szerint a tevékenység révén javult a fiatalok 
önismerete, és könnyebbé vált számukra a pályaválasztás is - tette hozzá az OFI szakreferense. Magyarországon ezt a 
fajta szolgálatot egy felmérés is indokolttá teszi. Az emberek hozzáállását a cselekvő, a panaszkodó és a lázadó 
kategóriában vizsgálták 27 országban. A magyarok a leginkább panaszkodóaknak bizonyultak, és a másik két 
kategóriában sem végeztek jó helyen. A felnőtté váló generációknak ezen mutatók javulásában segíthet a közösségi 
szolgálat - hangsúlyozta Bodó Márton. 

Sokfajta közösségi szolgálat választható. Lehet például az iskolán belül a gyengébbeket korrepetálni, a szociális 
otthonokban, kórházakban az idősekkel beszélgetni, az óvodákban a gyerekeknek mesét olvasni. Emellett a 
hajléktalanok, fogyatékkal élők felkarolásától a tűzoltók munkájával való megismerkedésen át a hadisír gondozásig 
számos elfoglaltság számít közösségi szolgálatnak. Mindehhez az intézmények és iskolák közötti együttműködés is 
szükséges. A fővárosi önkormányzat például informatikai rendszert dolgoz ki a diákok szolgálatának segítésére, és az 
Országos Polgárőr Szövetség is keresi a kapcsolatot az iskolákkal, a többi között számítanak az iskolásokra az illegális 
szemétlerakók feltérképezésében - sorolta Bodó Márton. 

Az MTI tudósítói néhány közösségi szolgálat működéséről gyűjtöttek információt. A dunaújvárosi Széchenyi István 
Gimnázium diákjai az utóbbi két tanévben végeztek munkát a helyi Szent Pantaleon Kórházban. Erdély-Franyó Anna 
ápolási igazgatóhelyettes elmondta, hogy az önkéntes fiatalok szakápoló irányításával a betegek étkeztetésében, az 
ágyazásban, a kórterem rendbetételében segítettek. Értékelése szerint a kezdeményezés bevált, a gyerekek közül többen 
éppen a kórházban szerzett élmények hatására határoztak úgy, hogy egészségügyi pályát választanak. 

Pécs 17 középiskolájának több száz tanulója tavaly kapcsolódott be a közérdekű munkába. A főként roma gyerekeket 
oktató Gandhi gimnáziumban elsősorban szociális feladatokat vállalnak a diákok. Ignácz István igazgatóhelyettes 
elmondta, hogy több gyerek óvodában segít a kicsinyek öltöztetésében, meseprogramok szervezésében. A Leőwey 



gimnáziumban a német és francia szakos diákok körében népszerű a helyi Lions Club nemzetközi kapcsolatait 
tolmácsolással segíteni. Más iskolák még most keresik a lehetőséget a közösségi szolgálat kialakítására. 

A szombathelyi Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium focicsapatának 
tagjai júniusban a dunai árvíz idején Győrben a gátak magasításához hordák a homokzsákokat. Keszei Andrea, az iskola 
nevelési igazgatóhelyettese elmondta, hogy tapasztalatai szerint a diákok egyébként sem kötelességnek tekintik a 
közösségi munkát, hanem jó alkalomnak arra, hogy belekóstoljanak a munkába. A diákokra számíthatnak az iskola 
parkjának gondozásában vagy a katolikus templom takarításában is. 

A városban az idén nyílt meg a Vasi Diák Közösségi Szolgálat irodája, ahol a közösségi munkát egyénileg kereső 
diákokat és az őket fogadó civil szervezeteket "hozzák össze". Az érettségire készülő zalaegerszegi diákok a tanév 
kezdete óta végeznek közérdekű munkát a Hevesi Sándor Színházban, amely előadásonként nyolc középiskolásnak tud 
feladatot adni. Nagy Ferenc, a színház programfelelőse elmondta, a fiatalok fogadják a közönséget, segítenek a 
jegykezelésben, és az előadások népszerűsítéséből is részt vállalnak. 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet miskolci Családok átmeneti otthona pedagógusoknak indít képzést. Rácsok 
Balázs, az otthon vezetője elmondta, hogy a képzéssel a közösségi szolgálat szerveséhez szerezhetnek gyakorlati 
ismereteket a tanárok. A segélyszervezet jelenleg is foglalkoztat egy diákot, aki felnőtteket oktat a számítógép 
kezelésére. 

Forrás: http://hvg.hu/itthon/20131103_Oktataskutato_jot_tesz_a_kozepiskolasokna 

Pályázatírás civileknek 

Egy civil szervezet számára mielőtt belekezd a pályázatírásba fontos, hogy meghatározza a stratégiáját, hogy aztán 
azt a mindennapi életében alkalmazza. A stratégia segíti hozzá a szervezetet, hogy a pályázati lehetőségek közül 
sikeresen válassza ki azokat, amelyek céljai eléréséhez hozzásegíthetik. 

A pályázatíráshoz meg kell határoznunk a célunkat, az eléréséhez szükséges forrásainkat, a már rendelkezésre álló 
erőforrásainkat, valamint minden további lehetséges bevételt, amely a projektünk sikerességét elősegítheti. Pályázatok 
kiírásával a támogató céljai megvalósításához keres olyan szervezeteket, amelyek célkitűzése hasonló, illetve 
rendelkeznek az ehhez tartozó szaktudással emberi és esetleg infrastrukturális erőforrásokkal, és elsősorban a támogató 
által biztosított további erőforrásokra van szükségük. A pályázatok írásakor ennek megfelelően a támogató elvárásainak 
megfelelően kell összeállítani a pályázati anyagunkat. A pályázati finanszírozás jellegzetessége, hogy projekt jellegű 
kiadásokra használható fel legeredményesebben. Célszerű kiadásaink közül azokat tervezni így a pályázati projekthez 
az anyag összeállításakor, amelyek csak abban az esetben jelentkeznek, ha a támogatást elnyerjük. 

Mikor kezdjünk bele a pályázatírásba? 

Ha tisztában vagyunk a szervezet célkitűzéseivel és céljaival, valamint ha a szervezet rendelkezik kidolgozott átgondolt 
stratégiával, forrásteremtési tervvel, programokkal/projektekkel és munkatervvel. 

Fontos feltérképeznünk a lehetséges forrásokat, nem feltétlenül a pályázat az egyetlen lehetséges bevételi lehetőség a 
projektünk megvalósítására, valamint célszerű több lábra állítani a projektünket. Fontos ennek érdekében használnunk 
a civil szervezetekkel kapcsolatos elsőszámú információs lehetőségeket: portálokat, weboldalakat, célszerű részt 
vennünk a projektünk témájával kapcsolatos konferenciákon, műhelybeszélgetéseken stb. 

A cikk további rész itt olvasható: http://nonprofit.hu/content/pályázatírás-civileknek 

Pályázatok: 

„Dédszüleim mintáit hordom” - Iparművészeti pályázat 

A Nemzeti Művelődési Intézet - együttműködve a Völgy Hangja Egyesülettel és Törökkoppány Község 
Önkormányzatával – iparművészeti pályázatot hirdet a törökkoppányi fehérhímzés gazdag mintakincsének 
innovatív felhasználására. 

A pályázat célja: Törökkoppány egy, a hagyományait mai napig is őrző Somogy megyei kistelepülés. Az ezen a vidéken 
jellemző ünnepi viseletet díszítő fehérhímzés gazdag mintakinccsel rendelkezik. A település karakteres mintáinak 
gazdagsága, egyes motívumok és hímzéstechnikák jellegzetes települési kötődése adja a pályázat kiindulási pontját.  

A kiíró arra keresi a választ, hogy a leendő és kortárs iparművészek, designerek miként látják e mintakincs 
továbbörökítésének lehetőségeit a XXI. századba, hogyan tudják megtalálni azokat a használati tárgy- és viseleti 



formákat, melyek megfelelnek a ma emberének elvárásainak, és amelyek által a mindennapok részévé tehető 
dédszüleink öröksége.  

A XIX-XX. század fordulóján vált általánossá, ugyanakkor sajátosan egyedivé a koppányi népviselet, a fehér hímzéssel 
díszített ingek. Vajon ma, a XXI. század elején mi az, ami ebből hordható, melyik az az elem vagy megközelítési mód, 
ami a mai környezetben is megállja a helyét? Hogyan tudnak a tervezők olyan viseleti vagy használati tárgyakat 
készíteni, amelyek a mintakincs elemeit őrzik, de a kor követelményeihez igazodó módon - akár anyagukban, 
formavilágukban, vagy funkcionalitásukban és szemléletükben - innovatívak? 

A pályázatot 3 kategóriában hirdetjük meg: 

1. Iparművészeti szakközépiskolák tanulóinak – azok számára, akik iparművészettel, tervezéssel szeretnének 
foglalkozni, de életkorukból és kevés tapasztalatukból adódóan még nem sok lehetőséget kaptak. 

2. Iparművészeti egyetem hallgatóinak – azok számára, akik már minden bizonnyal iparművészettel foglalkoznak majd, 
de életkorukból és tanulási vágyaikból adódóan minden lehetőséget megragadnak az újításra. 

3. Hivatásos iparművészeknek – azok számára, akik már szakmabeli, rutinos alkotóként tartják magukat számon, de 
szeretik az új kihívásokat, szeretnek megragadni minden lehetőséget, hogy alkotásaik egyre szélesebb körben ismertté 
váljanak. 

A törökkoppányi minták – melyek a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményi darabjairól készült fotók és 
mintarajzok – az alábbi címen kérhetők: szalay.lilla@nmi.hu 

Pályázati feltételek – melyek mindhárom célcsoport számára azonosak 

• Egyének és csoportok is pályázhatnak 

• Az iparművészeten belül nincs műfaji megkötés, várunk bármiféle viseleti- vagy használati tárgyat 

• Anyagpárosításra, méretre, mennyiségre vonatkozó megkötés nincs 

• Pályázni lehet egyetlen vagy több különálló alkotással, illetve kollekcióval is 

A pályaművek benyújtásának módja: 

Személyesen: a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Irodájába – 7400 Kaposvár, Szántó u. 5. november 18-22., 
08.00-16.00 között 

Postai úton: a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Irodájába – 7400 Kaposvár, Szántó u. 5.  

A postai feladás határideje: 2013. november 20. 

On-line: 3 db, több nézetből készült fotó beküldése az alkotásról elektronikusan (min. 800 x 600 px méretben) a 
szalay.lilla@nmi.hu címre. Az elektronikus beküldés határideje: 2013. november 22. 16.00 

• Kérjük, hogy a pályázati anyaghoz az alkotás(ok) szöveges leírását (anyag, technika, funkció), és a művet több 
nézetből bemutató műtárgyfotókat is mellékeljenek. 

• Az elkészült alkotások az alkotó tulajdonában maradnak. 

A pályázatok elbírálása:  

A beérkezett pályamunkákat szakértői zsűri bírálja el november 29-ig. A zsűri tagjai a népművészet, az iparművészet és 
a gazdaságfejlesztés területének szakértői. 

Az eredményről december 05-ig kiértesítjük az alkotókat. 

A pályázati munkák bemutatása Törökkoppányban és Kaposváron történik, 2013 decemberében. Az elfogadott 
pályaművek mennyiségének függvényében a zsűri fenntartja magának a jogot, hogy a kiállítótér méretéhez igazodóan 
válogasson a kiállítandó művekből. 

A zsűri által kiválasztott tárgyakból az alkotókkal együttműködve 2014 folyamán egy mintakollekciót kívánunk 
összeállítani, melynek darabjai - egy piackutatási folyamat után - kis szériás, elsősorban kézműves technikákkal 
előállított termékként kerülnek forgalomba. 



A pályázati kiírással kapcsolatban a következő elérhetőségeken érdeklődhetnek: 

Nemzeti Művelődési Intézet Somogy Megyei Irodája, Szalay Lilla – 7400 Kaposvár, Szántó u. 5. 

Tel.: 30/447-9752, email: szalay.lilla@nmi.hu 

Tradíció Néprajzi Gyűjtő Pályázat 2014 – Pályázat tradicionális elemek, kulturális folyamatok gyűjtésére 

A pályázat tárgya: 

A Tradíció Pályázat tárgya a még tetten érhető tradicionális elemek, események, alkotók, alkotások, tapasztalatok, 
képzetek, szemléletmód, eredeti anyagok és új kulturális folyamatok gyűjtése, a megújuló és ihlető hagyomány elemek 
és revival jelenségek mintavételi dokumentálása minél több fotó és film, hangzó anyag illusztráció által: 

A hagyományos, gazdasági, kulturális önellátó közösségek többsége már felbomlott vagy átalakulóban van. 

Emellett éppolyan fontosnak tartjuk a hagyomány mai, új funkciókkal, intézményes keretek közötti továbbélését és új 
formáit dokumentálni és elemezni. 

Pályázók köre: 

Magánszemélyek. Pályázhatnak az amatőr és szakmabeli gyűjtők. 

Forrás: http://www.neprajzitarsasag.hu/?q=node/577 

Pályázat a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében 

Kód: TÁMOP-5.3.8.A2-13/1 

A kiírás (a TÁMOP-5.3.8-11/A1 komponens konzorciumában részt vevők kivételével) a megváltozott munkaképességű 
személyek foglalkoztatásában érintett foglalkoztató szervezeteket támogatja abban, hogy - elsősorban a TÁMOP-5.3.8-
11/A1 komponensben kidolgozott módszertanok, felmérések és képzések, informatikai fejlesztések, valamint az ottani 
tapasztalatok felhasználásával - a náluk alkalmazásban álló megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt 
munkaerő-piaci elhelyezkedésének esélyeit növeljék. 

Forrás: http://www.nfu.hu/doc/4229 

 

Helyi erővel az alulképzett fiatalok tanulásba és munkába való bekapcsolódásáért 

TÉRÍTÉSMENTES RÉSZVÉTELI LEHETŐSÉG 

 

AZ ALULKÉPZETT FIATALOK TANULÁSBA ÉS MUNKÁBA VALÓ BEKAPCSOLÁSÁRA IRÁNYULÓ 

 HELYI FEJLESZTÉSI PROJEKTEKET ELŐKÉSZÍTŐ MŰHELYSOROZATON 

Munkája során szembesül a fiatalok tanulásba és munkába való bekapcsolásával, motiválásával kapcsolatos 
nehézségekkel, de nem tudja pontosan, hogy mi áll a probléma hátterében? 

Szeretne a témával kapcsolatosan bővíteni tudását, megismerni nemzetközi és hazai működő gyakorlatokat? 

Úgy érzi, hogy ötletei megvalósításához partnerekre lenne szüksége, de nem tudja, hogyan vehetne rá másokat az 
együttműködésre, milyen eszközökkel támogathatná közös szemléletmód kialakítását, és közös célok kitűzését?  

Úgy véli, hogy hatékonyabban tudná felhasználni a pályázati forrásokat, ha nagyobb hatása lenne a projektek 
tervezésére, és így jobban érvényesíthetné a helyi igényeket is? 

Fontos Önnek a fiatalok helyi munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzése és ezért tenni szeretne az oktatási és 
gazdasági szférák közti együttműködés erősítéséért? 

Szeretne előre gondolkodni a következő 7 évben lehívható európai uniós források hatékony helyi szintű felhasználási 
lehetőségeiről? 



 

 

Ha ezek a kérdések megszólítják Önt, akkor várjuk 2013. december 7-én 10-15 óra között szombaton (munkanap) 
megrendezésre kerülő műhelyünkön.  

A műhely helyszíne: Tempus Közalapítvány, 1093 Budapest, Lónyay u. 31. 

Forrás: http://oktataskepzes.tka.hu/pages/content/index.php?page_id=1175 

Az EGT/Norvég Alap Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alap esélyegyenlőségi témájú 
pályázati felhívást tett közzé a nemek közti egyenlőség erősítése, illetve a nők elleni erőszak 
megelőzése érdekében. 

A pályázat célja: 

Együttműködés ösztönzése a donor országok és Magyarország között a nemek közti egyenlőség erősítése, illetve a nők 
elleni erőszak megelőzése érdekében. Ennek keretében cél a hivatás és a családi élet közötti ideális egyensúly 
megteremtése, a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása (rugalmas, hagyományostól eltérő foglalkoztatás és egyéb 
megoldások); a nők által alapított és működtetett vállalkozások ösztönzése, a munkahelyi durva bánásmód és erőszak 
elleni küzdelem. 

Pályázók köre 

Jogi személyiségű szervezetek 

Költségvetési szervezetek 

Alapítványok 

Egyéb non-profit szervezetek 

Partnerek 

Minden pályázó szervezetnek rendelkeznie kell a projekt lebonyolításához egy partnerszervezettel a Donor 
Országokból. 

A pályázat benyújtása: 

Pályázat benyújtásához az alábbi oldalakon kell regisztrálni: www.eeagrants.hu / www.norvegalap.hu. 

A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani, majd egy aláírt nyilatkozatot postán az alábbi címre: 

NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. 

 1037 Budapest Montevideo u. 16/A. A borítékon meg kell jelölni a pályázat kategóriáját: “Equal opportunities for 
women – PIERO” vagy “Equal opportunities for women – COOPER” 

Határidő: 2014. január 31. 

KPMG Felelős Társadalomért Program 2013 

A KPMG 2013-ban is meghirdeti pályázati programját. Együttműködési lehetőséget kínálunk oktatási, egészségügyi és 
környezetvédelmi területen működő, Magyarországon bejegyzett, közhasznú non-profit szervezetek vagy civil 
alapítású társadalmi vállalkozások számára. Előnyt élveznek a hátrányos helyzetű gyermekek egészségét, vagy 
pénzügyi, gazdasági fejlesztését kiemelten kezelő szervezetek. 

Pályázat meghirdetése: 2013. október 16. 

Pályázat beadási határideje: 2013. december 10. 

Eredményhirdetés: 2014. január 10. 

Forrás: http://www.kpmg.com/hu/hu/about/csr/lapok/ftp.aspx 

 



Kiadvány, ajánló: 

Könyvajánló vállalkozásfejlesztéshez 

Ajándékba kaptam a Marketing Biblia című könyvet. Wolf Gábor nevét természetesen 
hallottam már többször, mint nagyon jó marketinges, de megmondom őszintén elegem 
volt már azokból a könyvekből, amik elárasztottak mindenféle haszontalan ötlettel a 
gyors és könnyű, gyakorlatilag munkanélküli meggazdagodás reményével kecsegtetve. 
Kezdetben, megjegyzem úgy - hogy bele sem néztem - ezek közé soroltam a Marketing 
Bibliát is. Egy ideig porosodott is a polcon. Egy szép napon vettem a fáradságot, ha már 
megvásárolták nekem, legalább beleolvasok. Nem kifejezés, hogy kellemesen csalódtam, 
alig bírtam letenni. Nem csupán az izgalmasnál izgalmasabb marketing ötletek ragadtak meg, hanem az a 
Magyarországon még új, ügyfélközpontú, értéket teremtő innovációs szemléletmód, amilyen irányvonalat mi is 
kitűztünk magunknak. Magyarország valóban megújulhat, de ezt mi emberek tudjuk megvalósítani. Sikeres, innovatív 
vállalkozások tudják előre vinni az országot, és a te vállalkozásod is lehet ilyen. Ahhoz, hogy sikeres legyél nyitottnak 
kell lenni az újításokra, folyamatosan tanulni és fejleszteni kell. A marketing is egy olyan eszköz, amelyet, ha jól 
csinálsz, előre viszik a cégedet. Ezt is tanulni kell, és tankönyvnek tudjuk a Marketing Bibliát ajánlani. 

Saját stílusukban ropják a Roppantós fiatalok 

8 évvel ezelőtt, 2005-ben összeállt néhány fiatal a Toldi Gimnázium tanulói 
közül, hogy szabadidejükben együtt táncoljanak. Az ötletgazda Stéger 
Dániel volt, akivel a csapat pár év múlva fellépett a látványsport-
fesztiválon. 

A Katonás című előadásukkal elnyerték az első díjat, s a Roppantós 
berobbant a köztudatba. Sudár Gergő, a csapat koreográfusa, gazdasági 
vezetője az általuk képviselt stílusról elmondta:-A kezdetekkor még Toldis 
Legények néven fellépő formáció populáris népzenékre táncolt, és ezt megőrizve a Roppantóssal is ezt a stílust 
képviseljük. Célunk, hogy a néptáncot és a színházat összekovácsolva, táncszínházi darabokkal szórakoztassuk a 
közönséget. 

A csapat folyamatosan bővíti repertoárját, az igények szerint 1-2 tánccal, de akár 60 perces előadással is színpadra 
állnak. 2011-ben készült el az első önálló táncszínházi előadásuk, az Ősroppanás, ami koreográfiájában az együttes 
fejlődéstörténetét mutatta be. 2012-ben már két felvonásos műsort adtak a Kaposvár Városi Sportcsarnokban a 
Strawberry Jam Band-el közösen. Azóta számtalan felkérésnek tettek már eleget, bejárva a megyét és a régiót.  

A táncosok közül a túlnyomó többség sokéves néptáncos múlttal rendelkezik, de ez nem feltétele annak, hogy valaki 
taggá váljon.  Hagyományos értelemben vett meghallgatásokat nem tartanak, a csapat a meglévő barátságok, 
ismeretségek alapján bővül.  Jelenleg 18-20 fős tánckaruk van, ami 16-30 éves fiatalokból tevődik össze. 

Forrás: http://kaposvarmost.hu/magazin/kultura/2013/03/27/sajat-stilusukban-ropjak-a-roppantos-
fiatalok_5542.html?fb_action_ids=556181251069814&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggr
egation_id=288381481237582 

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

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

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 


