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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: 
 

- Vállalati felelősségvállalást díjazták 

- Jót tesz a középiskolásoknak a közösségi szolgálat  

- Regisztrálni kell majd az "egyszázalékért" 

- Pályázati felhívások (Norvég Civil Alap, Erzsébet táborok, stb.) 

- Kiadvány ajánló 

- Sajás stílusban roppják a Roppantós fiatalok… 

 

 

 

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! 

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

Lufik az égen. 

Egy néger kisfiú nézte a léggömbárust a vásárban. 

 Az árus jó üzletember lévén eloldozott egy piros lufit, amely felszállt a magasba, és 
egy sereg reménybeli fiatal vásárlót vonzott oda. 

 Aztán felengedett egy kéket, majd egy sárgát és végül egy fehéret is. Egymás után 
felszálltak a magasba, mígnem eltűntek a szem elől. A kis néger egy darabig 
álldogált egy fekete léggömb előtt, majd megkérdezte: 

 - Uram, ha elengedné a feketét is, az is felszállna olyan magasra, mint a többi? 

 A léggömbárus megértően mosolygott rá. Eloldotta a fekete lufi zsinegét, és 
miközben az felszállt a magasba, így szólt: 

 - Kisfiam, nem a színe, hanem ami belül van, az emeli a magasba.- 

Vállalati felelősségvállalást díjazták 

Megvannak az idei CSR Hungary díjazottai. 

2008-tól az utóbbi 6 év alatt több mint 100 cég pályázott a Magyar Üzleti Felelősség Díjára, a CSR Hungary Díjra 
különböző kategóriákban. Idén november 29-én, a Gundel-házban adták át az elismerést. 

 „Ma már a vállalati felelősség és a fenntarthatóság piaci értéket és versenyképességet növelő tényezővé vált.” (Matthias 
Narr, SAM Group, Dow Jones Fenntarthatósági Index, CSR Hungary 2012) – idézte Matthias Narrt Takács Júlia, a CSR 
Hungary ügyvezető igazgatója, az EMVFE (Első Magyar CSR Egyesület) elnöke. 

A vállalati felelősség mérhető felelősség szakmai szempontból. Két fő csr trend nyilvánult meg az egyre magasabb 
szakmai színvonalat mutató pályázati anyagokban is. Egyrészt látszik a rendszerben való gondolkodás: a csr teljes 
integrációja az üzleti stratégiába, együttműködő megoldások a fenntarthatóságért; elszámoltathatóság a beszállítói 
láncra vonatkoztatva is, egyértelmű elvárások és mechanizmusok, ellenőrzés, felügyelet. Másrészt a lokalitás (nemzeti) 
növekvő szerepe is kitűnik: fontos a helyi társadalom befogadása, növekvő igény látszik a haszon megosztására és a 
bevételi források átláthatóvá tételére. 

 A helyi érdekek figyelembevétele abban is látszik a szervezők szerint, hogy egyre több a nem budapesti székhelyű 
vállalkozás a pályázók és a díjazottak között. 

2013 CSR Hungary díjazottjai:  Fenntartható Nagyvállalat: Unilever Magyarország Kft. 

Felelős kkv: Webstar Csoport Kft. 

Különdíjas kkv: STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 

Felelős beszállítói megoldás: Grundfos Magyarország Gyártó Kft. 

Közös ügyek – közös felelősség: GAP Média Kft., Lafarge Cement Magyarország Kft.,Vodafone Magyarország Zrt. 

Környezet – Zöld Kiválóság: Budapest Bank Zrt. 

Forrás: http://www.hrportal.hu/c/vallalati-felelossegvallalasert-dijaztak-az-unilevert-20131202.html 

 

 

 



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 

 



Regisztrálni kell majd az "egy százalékért" 

A jövőben csak azoknak a civil szervezeteknek lehet felajánlani a személyi jövedelemadó (szja) 1 százalékát, 
amelyek előzetesen regisztráltak az erre szolgáló nyilvántartásba. 

Az erről szóló kormányzati előterjesztést hétfőn fogadta el az Országgyűlés 256 igen, 10 nem szavazattal, 72 tartózkodás 
mellett. 

 Az elsősorban az új polgári törvénykönyvvel (Ptk.) összefüggő törvénymódosítás szerint a feltételeknek megfelelő civil 
szervezetnek előzetes regisztrációval a rendelkező évet megelőző év szeptember 30-áig kell kérnie nyilvántartásba 
vételét. Az egy évre szóló jogosultság megállapításáról az adóhatóság dönt. Az ezzel kapcsolatos felülvizsgálat a 
közigazgatási és munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik. 

 Az adóhatóság minden év január 1-jén honlapján és a civil információs portálon keresztül is közzéteszi a 
kedvezményezettek adatait, amelyeket a rendelkező nyilatkozathoz rendszeresített elektronikus formanyomtatvány is 
tartalmaz, ezzel is segítve a felajánlásokat. Az adózók így előzetesen tájékozódhatnak arról is, ha összetéveszthető 
elnevezések fordulnak elő. 

 Tekintettel arra, hogy idén a határidők már nem tarthatók, az új eljárást először 2014. szeptemberi határidővel lehet 
alkalmazni 2015-re vonatkozóan. 

 A hétfőn elfogadott módosítás emellett tartalmazza a civil társaság - mint a polgári jogi társasági szerződéssel, jogi 
személyiség nélkül létrehozott szervezettípus - fogalmát, valamint létrehozásának és működésének feltételeit. 

 

Pályázati felhívás - „Segítő diákok”  

 Pályázat az Iskolai Közösségi Szolgálat program megismertetésére. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
(továbbiakban: OFI) nyílt pályázatot hirdet Magyarországon a középiskolákban nappali képzésben 2016. január 1-jét 
követően érettségi vizsgát tevő tanulók; valamint az iskolai közösségi szolgálat programot koordináló pedagógusok 
(például: osztályfőnökök) számára az iskolai közösségi szolgálat programok széles társadalmi körben való 
megismertetése céljából.  

A pályázat szakmai indoklása_ 

A közösségi szolgálat iskolai bevezetése egy olyan kulcsfontosságú eszköz a felnövekvő generációk nevelésében, 
amelyben három tényező – oktatás, önkéntesség és társadalmi felelősség-vállalás – együttes hatása révén alakulhat ki a 
másokat segítő cél és attitűd az élményközpontú pedagógia, illetve a tapasztalati úton történő egymástól való tanulás 
által. 

Jelen pályázat keretében olyan eseményekről készült dokumentumokat, alkotásokat kívánunk összegyűjteni és 
közzétenni, amelyek az iskolák épületein belül is és azokon kívül a közösségi szolgálat keretei között megvalósított 
tevékenységeket mutatják be. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. január 08. 24.00 óra 

Forrás: http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentById/56 

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 

Aktuális pályázati kiírások a Norvég Civil Támogatási Alap-ban: 

 Akciópályázat: 

Az akciópályázat célja rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések 
szervezésének és lebonyolításának támogatása. Olyan akció- és kampányötleteket várunk, amelyek a felhívásban 
szereplő területek valamelyikén jelentkező konkrét problémákra hívják fel a figyelmet, és eredményesen lépnek fel azok 
megoldása, a fennálló helyzet megváltoztatása, javítása érdekében. Előnyben részesülnek a minél változatosabb, 
egyebek között modern online eszközöket alkalmazó kezdeményezések és/vagy a más módon kreatív, innovatív, de 
bizonyíthatóan hatékony megoldások, továbbá amelyek a fenti ügyeket (közülük egyet vagy többet) a gyűlöletbeszéd és 
a gyűlöletcselekmények elleni fellépés felől közelítik meg.  

Pályázatot benyújtani a felhívás megjelenésétől számítva folyamatosan lehet, az egész év során 2014 végéig, illetve a 
keret kimerüléséig.  

akciópályázat: http://norvegcivilalap.hu/hu/akciopalyazat 

Ifjúsági Tanulmányút programok: 

A tanulmányutak célja, hogy a kiutazó fiatalok egyénileg, vagy 2 fős csapatokban minimum 2 hét alatt (maximum 
időtartam nincsen meghatározva) a megjelölt (támogató) országokban – vagy azok valamelyikében – olyan „jó 
gyakorlatokat”, jó példákat kutassanak fel, amelyek itthon is alkalmazhatóak különböző társadalmi problémák 
kezelésére, társadalmi szemléletformálásra illetve a modern kommunikációs lehetőségek segítségével (blog, 
videómegosztó, instagram, facebook, twitter stb.) könnyedén terjeszthetőek, népszerűsíthetőek. 

A pályázatot kizárólag online lehet beadni, regisztráció után.  

Jelentkezési határidő: 2014. január 31. ifjúsági tanulmányút: http://norvegcivilalap.hu/hu/node/4340 

 Ösztöndíjas programok 2013 - 2014 

Az ösztöndíjas program célja, hogy elősegítse a fogadó országok civil szervezeteinek az érdekérvényesítés, a közösségi 
részvétel, a kapacitásfejlesztés és adományszervezés területén működő jó gyakorlatainak magyarországi adaptációját, 
illetve hozzájáruljon a támogató országok és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez. 

A pályázatot kizárólag online lehet beadni, regisztráció után.  

A pályázatok egyfordulósak, beadási határidő: 2014. január 22. (szerda) 18.00 óra 

ösztöndíjpályázat: http://norvegcivilalap.hu/hu/node/4319 

A részletek elérhetőek a pályázati felhívásokban és kapcsolódó anyagaikban: http://norvegcivilalap.hu/hu/palyazati-
dokumentumok 

 

 

 

 

 



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. 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatai és pályázati hírei 

Népzene tábor (Erzsébet-tábor 2014) – Egyéni pályázat diákoknak 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot hirdet Andrássy Ferenc népzenész vezetésével megvalósuló népzene 
táborban (Erzsébet-tábor) való részvételre iskolás gyermekek számára. A pályázat tárgya A pályázattal elnyerhető 
támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. Pályázók köre Belföldi illetőségű, tanulói 
jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2014. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem 
töltött gyermek szülője/törvényes képviselője. Kedvezményezettek köre: belföldi… 

Öttusa tábor (Erzsébet-tábor 2014) – Csoportos pályázat öttusa sportegyesületek és sportkörök részére 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot hirdet Balogh Gábor olimpiai ezüstérmes, kilencszeres világ- és 
Európa-bajnok, valamint Martinek János a Magyar Öttusa Szövetség megbízott főtitkárának, programigazgatójának 
vezetésével megvalósuló öttusa táborban (Erzsébet-tábor) való részvételre diákok számára. A pályázat tárgya A 
pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. Pályázók köre Öttusa 
szakirányú sportegyesületek, valamint iskolai sportkörök.  

Néptánc tábor (Erzsébet-tábor 2014) – Csoportos pályázat általános iskoláknak 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot hirdet Letenyei Gábor vezetésével megvalósuló néptánc táborban 
(Erzsébet-tábor) való részvételre iskolás gyermekek számára. A pályázat tárgya A pályázattal elnyerhető támogatást az 
Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. Pályázók köre Alapfokú közoktatási intézmények. 
Kedvezményezettek köre: Belföldi illetőségű, tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásának napján legalább 7 
éves, de 2014. augusztus 31. napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek…. 



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 

 



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 


