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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: 
 

- Több mint két és fél ezer civil szervezet nyert működési támogatást. 

- Kontakt Pont nyílt Kaposváron! 

- Nóra hálózat Somogy megyében is 

- Nőtt a segítő szándék: egyre többen válnak önkéntessé 

- Jót tesz a középiskolásoknak a közösségi szolgálat  

- Regisztrálni kell majd az "egyszázalékért" 

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

 

 

 

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! 

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

Több mint két és fél ezer civil szervezet nyert működési támogatást 

Több mint két és fél ezer civil szervezet nyert ez évre szóló működési támogatást a Nemzeti Együttműködési Alap 
(NEA) pályázatain - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkára kedden Budapesten. 

 Latorcai Csaba a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a 2527 nyertes szervezet között több mint másfél milliárd forintot 
osztanak szét. Működési támogatásra hétezernél is több civil szervezet pályázott, tehát minden harmadik pályázó 
támogatásban részesül - tette hozzá. 

Forrás: http://civil.info.hu/-/tobb-mint-ket-es-fel-ezer-civil-szervezet-nyert-mukodesi-
tamogatast?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fkezdje-
itt%3Bjsessionid%3D44dca2ea7806bac1e5a77805c00d%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_X3nVlVWAUbeG%26p_p_lifecyc
le%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 

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

Kontaktpont Szekszárdon és Kaposváron is! 

A második félévnek és a felvételinek sem kell tanácstalanul nekiugranod, mert megnyílt Szekszárdon és Kaposváron is 
az országos ifjúságsegítő hálózat újabb két irodája. 

Az irodahálózat többek között egyéni és csoportos pályaválasztási, életvezetési, elhelyezkedési tanácsadást biztosít, 
közösségi térként hozzájárul a tartalmas időtöltéshez, különböző szakmai és szabadidős programokat szervez, valamint 
felkereső ifjúságsegítő munka révén a problémák hétköznapi helyszíneire is ellátogat.  

A szekszárdi iroda hivatalos megnyitóján Ács Rezső alpolgármester és Braun Márton országgyűlési képviselő, míg 
Kaposváron Szita Károly polgármester, valamint Gelencsér Attila, a megyei közgyűlés elnöke üdvözölte az ifjúság 
mindennapi életében, boldogulásában segítséget nyújtó intézményfejlesztést. 

Szita Károly, Kaposvár polgármestere üdvözölte a Kontaktpont hálózat megnyitását és köszönetét fejezte ki 
mindazoknak, akik létrehozásában közreműködtek. "Most kell segíteni a fiataloknak, elhárítani minden akadályt, ami a 
elképzeléseik megvalósításában gondot jelenthet. Az ifjúsági szervezetek gyűjtőpontjaként is szolgáló kaposvári 
Agórában megnyitó Kontaktpont iroda ebben nyújthat támogatást" - mondta el a polgármester. 

A szekszárdi Kontaktpont a Dózsa György utca 1. szám alatt, a kaposvári a Csokonai utca 1. szám alatti Együd Árpád 
Agora III.emeletén várja a fiatalokat minden hétköznap 10:00 és 18:00 óra között. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szita Károly, Mihalovics Péter és Gelencsér Attila a kaposvári megnyitón 

Forrás: http://www.ujnemzedek.hu/kontaktpontok/666/Kontaktpont_Szekszardon_es_Kaposvaron_is_.html 

 



Nóra-hálózat 10 városban a nők elhelyezkedéséért és esélyegyenlőségéért- 

A Nóra-háló az első országos, független munkaerő-piaci szakmai hálózatként a nők képességeinek és tehetségének 
érvényesülését, a munkaerő-piaci esélyegyenlőség megteremtését segíti. 

A gyermekvállalást követő gondozással töltött évek után munkát kereső nők 2014-től az ország tíz városában 
számíthatnak a civil szervezetek összefogásából alakult Nóra-hálózat segítségére. A 2014 júniusától Kaposváron, 
Pécsen, Szegeden, Debrecenben, Egerben, Miskolcon, Gödöllőn, Székesfehérváron, Balatonalmádiban is elérhető helyi 
Nóra-pontok álláskeresési, karriertervezési és anti-diszkiminációs tanácsadást nyújtanak az érintetteknek, reintegrációs 
tanácsadást a munkáltatók számára, és a helyi munkaerő-piac sajátosságainak ismeretében ösztönzik, koordinálják a 
megyei/regionális együttműködést. A hálózat ötlet- és projektgazdája a JÓL-LÉT Alapítvány, amely a női 
munkavállalás egyenlő esélyeinek megteremtéséért több mint egy évtizede dolgozik Budapesten, és működteti 
projektfinanszírozástól függetlenül állandó díjmentes tanácsadói szolgáltatását. Az Alapítvány jó kapcsolatot épített ki 
számos munkáltatóval, amelyek stratégiai szinten közelítik meg a kisgyermekes munkavállalók foglalkoztatásának 
kérdését – számukra a visszafogadó környezet kialakításához adják szaktudásukat a JÓL-LÉT tanácsadói. 

A Nóra–háló tagszervezetei hisznek abban, hogy a nők megerősítése, gazdasági függetlenségének biztosítása a 
gazdasági-, társadalmi fejlődés alapja, a nők és férfiak közös érdeke. Ezért helyi programjaikkal minden érintettet 
megszólítanak. Céljuk, hogy a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával elindított Nóra-pontokon a JÓL-LÉT 
Alapítvány mintájára projekt-független, együttműködésen alapuló és folyamatos működést, a helyi igényekre reflektáló 
tevékenységeket valósítsanak meg. 

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

Nőtt a segítő szándék: egyre többen válnak önkéntessé 

Magyarországon a felnőtt lakosság csaknem negyven százaléka vállal önkéntes munkát. Az ünnepek alatt is több ezren osztanak 

ételt az utcákon. Egyre többen próbálnak meg segíteni a rászorulókon. 

Szabó Péterné a süteményeket osztotta szét a karácsonyi ebédhez. Nyugdíjasként segített az ökumenikusok debreceni 
intézményében önkéntesként. Azt mondta, jó érzés, hogy ő is tesz valamit a rászorulókért. 

„Szépsége van annak, hogy lehetőségem van bárkinek is segíteni, mivel idős vagyok, egyedül élek” – fogalmazott 
csütörtökön a Híradónak Szabó Péterné. 

Több tucatnyi önkéntes oszt ételt már harmadik napja a Blaha Lujza térnél. Károly Zsuzsa már évek óta önkénteskedik, 
korábban csomagokat is készített, de tanított már hátrányos helyzetűeket is. 

„Azt gondolom, jó érzés, ha látja az ember, hogy mennyire jó dolog, amit csinál. A másik oldalon pedig azok az 
emberek, akik talán ideiglenesen segítségre szorulnak, remélhetőleg értékelik; ők is jó emberek” – állapította meg. 

Megállás nélkül dolgozik a Baptista Szeretetszolgálat krízisautója. Balázs civilben kertészként dolgozik, amellett hetente 
csaknem húsz órát önkénteskedik a baptistáknál. 

„Úgy vélem, az önkéntes munkámmal talán tudok abban segíteni, hogy a rászoruló emberek élete pár jó szótól, 
segítségtől egy picit jobbá váljon” – állapította meg. 

Magyarországon a felnőtt lakosság csaknem negyven százaléka végzett már valamilyen önkéntes tevékenységet. A 
legtöbben gyerekekkel foglalkoznának, sokan érdeklődnek a hajléktalanszállásokon és egyre többen segítenek be az 
adventi időszakban is. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint az önkéntesek fontos kiegészítő feladatokat látnak el, 
így nekik köszönhetően egyre több emberhez jut el a segítség. 

„Azt hiszem, ez nagyon fontos változás az országban. Lassan, de biztosan az önkéntesség infrastruktúrája kialakul és 
megerősödik. Egyre több ember életében, ha nem is napi szinten, de rendszeresen jelen van ez a tevékenység. Talán 
olyanná válik, mint egy rendszeres szabadidős tevékenység” – magyarázta F. Tóth András, az Önkéntes Központ 
Alapítvány ügyvezető igazgatója. 

Azok, akik szeretnének közösségi munkát végezni, az országban több önkéntes centrumban is érdeklődhetnek, és az 
önkéntes.hu internetes oldalon is találnak információkat. 

Forrás: http://www.hirado.hu/2013/12/26/br-nott-a-segitoszandek-egyre-tobben-valnak-onkentesse/ 

 



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 

 

 



Diplomamentő program – Támogatott nyelvtanfolyamok indulnak 

Diplomamentő program néven ingyenes, támogatott nyelvtanfolyamokat indít a 
kormány, amely azok nyelvtanulását támogatja 3 milliárd forintos forrásból, akiknek 
csak a nyelvvizsga hiányzik diplomához. A program mintegy 10 ezer fiatalnak segíthet. 

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért 
felelős államtitkára mutatta be a Diplomamentő programot, melynek a lényege: 

A program idén márciusban indul és 2015. augusztus 15-ig tart. 

A programra olyan magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik nyelvvizsga hiányában nem rendelkeznek diplomával, 
de már leállamvizsgáztak, nincs hallgatói jogviszonyuk és legfeljebb 35 évesek. 

Elsősorban azoknak szánják az angol és német tanfolyamokat, “akik már tettek valamit”, vagyis rendelkeznek alapfokú 
nyelvtudással. 

A képzés 6-14 fős csoportokban zajlik majd, és igyekeznek sokféle időpontot kínálni annak érdekében, hogy például 
munka mellett is elvégezhető legyen a képzés. 

Gyesen, gyeden lévőknél nincs életkori korlátozás. 

Az elbírálásnál előnyben részesítik majd a regisztrált álláskeresőket. 

A támogatás 240 órás tanfolyamra vonatkozik, és maximális összege fejenként 300 ezer forint lehet. 

A résztvevőknek a tanfolyam végén a nyelvvizsgát kell csak finanszírozniuk, de regisztrált álláskeresőknél ingyenes 
lesz az első nyelvvizsga. 

A résztvevők a képzés megkezdésével vállalják, hogy az első sikertelen nyelvvizsga után még kétszer próbálkoznak. 

A program menetrendje 

Január végéig kiírják a képzők részére a pályázatokat. 

Február végén születik döntés a képzőkről. 

Március elejétől pedig a hallgatók is jelentkezhetnek egy internetes felületen. 

A képzések március végétől indulnak a tervek szerint. 

Képző intézményeknek 

A felnőttképzési törvény alapján általános nyelvi képzés folytatására jogosult a felnőttképző intézmények pályázhatnak, 
olyanok, amelyek elfogadott képzési programokkal rendelkeznek. 

A pályázatokat régiónként írják ki, de egy képző több régióra is pályázhat, illetve egy régióra több képző intézmény is 
adhat be pályázatot. 

Motiválni fogják az intézményeket arra, hogy minél többen tegyenek sikeres nyelvvizsgát a képzés után, és ha nem éri 
el a kellő százalékot a sikeres vizsgázók száma, a támogatás utolsó részletét nem fizetik ki. 

Forrás, további információ: MTI, Kormany.hu 

A 2014. évi anyanyelvi pályázat  

Az Anyanyelvápolók Szövetsége az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával meghirdeti 2014. évi (14.) 
közös anyanyelvi pályázatát civil szervezetek és magánszemélyek részére. 

A pályázat célja a magyar nyelv értékeinek föltárása, megóvása, nyelvi örökségünk megőrzése és életre keltése, 
valamint gyarapítása, s az újabb nemzedékkel való megismertetése. A pályázaton társadalmi szervezetek, alapítványok 
és magánszemélyek határoktól függetlenül részt vehetnek. 

Beküldési határidő: 2014. április 30. (éjfél). A pályázati anyagot elsősorban elektronikus formában (e-mailben, csatolt 
fájlban) kell küldeni. A szervezők kivételes esetben elfogadnak csak papírformában beküldött pályamunkát is. A 
beérkezett pályázatot e-mailben 5 napon belül visszaigazoljuk!  



E-mailcím: palyazat@anyanyelvapolo.hu  

A pályázat ügyintézője: Hujber Szabolcs 

Forrás: http://civil.info.hu/-/2014-evi-anyanyelvi-palyazat?redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fkezdje-
itt%3Bjsessionid%3De14d5a236dbf59b4b63be4eaf1a3%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_X3nVlVWAUbeG%26p_p_lifecycl
e%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 

A család intézményét népszerűsítő pályázatokat hirdetett meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális és 
családügyért felelős államtitkársága 

A kiírásokat ismertető sajtótájékoztatón Soltész Miklós államtitkár elmondta, a két pályázatot az ENSZ családok évének 
20. évfordulóján hirdették meg, és az a céljuk, hogy különböző rendezvényeken vagy a médiában bemutassák, 
népszerűsítsék a családi életformát. 

Közölte, az egyik pályázatra azok a magyar - köztük külhoni - állampolgárok jelentkezhetnek, akik "az irodalom vagy a 
fotóművészet eszközeivel" próbálnak meg "családi sikertörténeteket" bemutatni, köztük hétköznapiakat és nem 
hétköznapiakat is. 

A felhívásban azt írták, Magyarország fejlődése, teljesítménye nagyban függ a magyar családok sikerességétől, ezért 
fontosnak tartják, hogy minél több követendő példát ismertessenek. Ezen a pályázaton összesen 4 millió forintot 
osztanak ki. 

A másik, a családbarát közgondolkodás népszerűsítésére kiírt pályázatra civil és egyházi szervezeteket, köztük 
plébániákat, gyülekezeteket, valamint médiatartalom-szolgáltatókat, sajtótermék-kiadókat várnak, akik azt vállalják, 
hogy közösségi, kommunikációs vagy képzési programokon keresztül mutatják be a család értékeit, a generációk 
közötti együttműködést, vagy párkapcsolati kérdésekkel foglalkoznak. 

A pályázat keretösszege 56 millió forint, a pályázatonként elnyerhető legmagasabb összeg pedig 800 ezer forint. 

Az első pályázatra február 22-ig, a másodikra február 24-ig lehet jelentkezni az interneten; a kiírások a tárca 
háttérintézménye, a Nemzeti Család és Szociálpolitika Intézet www.ncsszi.hu honlapján érhetők el szerdától. 

A sajtótájékoztatón megszólaltak a pályázatok elbírálásában részt vevő családszervezetek, valamint újságok, internetes 
oldalak képviselői is, akik arról beszéltek, nekik is komoly kihívást jelent a hétköznapi családi értékek bemutatása, ezért 
nagy várakozással tekintenek az alkotásokra. 

Székely Hajnalka, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke azt mondta, a "siker a családban" nagyon nehezen 
fogható meg, és pénzben sem mérhető. Úgy látja, siker az is, ha sikerül egészségben, tisztességben felnevelni a 
gyerekeket, szakmát adni a kezükbe, és siker lehet, ha nehéz körülmények közül induló családok fel tudják építeni az 
életüket, vagy az, ha több generáció tud együtt élni. Szám Katalin, a Képmás főszerkesztője arról beszélt, lapjuk 
létrehozásának is az volt az egyik legfontosabb célja, hogy a család a médiában követendő, pozitív mintaként jelenjen 
meg. 

Szavai szerint ugyanakkor nagyon nehéz a családi életet a médiában úgy megjeleníteni, hogy az "ne egy idillikus, 
rózsaszín kép" legyen, ami ugyan nagyon vonzó lehet, de a sajtóban mégsem jelent túl izgalmas témát. 

Szőnyi Szilárd, a Heti Válasz főszerkesztő-helyettese azt mondta, ők közéleti lapként inkább csak a vészharangot 
szokták kongatni a demográfiai válsággal, a csökkenő gyerekszámmal kapcsolatban, de szeretnék, ha a kiutat keresőket 
is be tudnák mutatni. 

Szabó Endre, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének az elnöke azt mondta, a magyar család fogalma nem 
szűnik meg Magyarország határán, és a magyar kormány családpolitikai szemlélete a határon túli magyar közösségekre 
is hatással van. 

 

 

 

S.O.S civil Rádió 



A szabad magyar közösségi rádiók egyik utolsó élő hangja a Civil Rádió. Műsorunkat száznál több önkéntes készíti egy 
kis stáb segítségével. Soha nem voltunk a rendszer kedvence, de azt a csekély összeget, ami a működésünkhöz kell, 
pályázatokból fedezni tudtuk az elmúlt húsz évben. Az utóbbi évek negatív változásai, melyek a médiát és a civil 
társadalmat is súlyosan érintik, minket is lehetetlen helyzetbe sodortak. A magyar közösségi rádiók nagy része 
megszűnt az elmúlt három évben. Most minket is az ellehetetlenülés fenyeget. Ne hagyd, hogy elhallgassunk! Ezért 
kérünk segítséget tőled és minden támogatónktól. Nem százmilliókat kérünk, mert mi a fizetett munkatársakkal 
működő rádiók költségvetésének néhány százalékából működni tudunk, így a legkisebb segítség is nagy segítség. 

Szabad és közösségi rádió vagyunk, a Civil Rádió nem üzleti célból jött létre. A frekvenciánkat arra használjuk, hogy 
megszólalhassanak azok az emberek és csoportok, akik aktívan tesznek a társadalomért, de nem kapnak nyilvánosságot 
a mainstream médiában. 

A Civil Rádió nem szolgál ki pártpolitikai érdekeket, nem áll mögöttünk semmilyen érdekcsoport, ezért nem is 
támogatnak minket. A rádió műsorait 150 önkéntes készíti, anyagiakban nem kifejezhető értéket hozva létre. Van 
nyugdíjas és gimnazista, újságíró és szerzetes, mérnök és villanyszerelő, rocker és népzenész, szociális munkás és 
családanya. Százféle világ százféle szóban, melynek szólnia kell. 

A Civil Rádió nyitott. Hozzánk bármikor bejöhetsz, csatlakozhatsz hozzánk, megnézheted, hogyan működünk és 
részese lehetsz életünknek. sos.civilradio.org/ 

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

Könyvajánló: 

Ma már evidens, hogy számítógépeket használunk a mindennapokban, de jobb tisztázni, hogy 
mindez nem a technika szép, fokozatos fejlődése révén alakult így, hanem maroknyi innovatív 
fiatalembernek köszönhető, akik a 70-es évek derekán szenvedéllyel bütykölgettek a garázsban. 
Az Apple is egy garázsból indult el világhódító útjára, hogy felvegye a harcot az IBM-mel és a 
többi óriáscéggel. 

Kevés világmárka számíthat olyan lojális vásárlói táborra, mint az Apple, és ez nem kis részben 
köszönhető a vállalat élén álló karizmatikus vezetőnek, Steve Jobsnak. Az ő előadói stílusának 
titkait fürkészi Carmine Gallo immár magyarul is olvasható könyvében, és ahogy elmélyül a 
témában, nem csupán a prezentációs technikával kapcsolatban kapunk hasznos tanácsokat, de nagyon érzékletesen 
feltárul az IT félisten világlátása, személyes filozófiája is. Steve Jobs képes arra, hogy inspirálja hallgatóit, és nagy 
sikerrel alkalmazza az „aki nincs velünk, az ellenünk van” megosztó, de hatásos marketingjét. Már csak a róla szóló 
sztorik és idézet-szemelvények miatt is érdemes volt megvenni a könyvet, és – megvallom – én is teljesen a hatása alá 
kerültem.  

Lineárisnak nem mondható karrierje tele van hatalmas sikerekkel és óriási bukásokkal, de ő az eleven példa arra, hogy 
bármilyen helyzetből talpra lehet állni, és hogy az innovatív szellem előtt nem létezhet komoly akadály. Azok közé 
tartozik, akik valóban hatással voltak és vannak egész tárgyi szellemi kultúránk alakulására. 

A könyv a HVG kiadó által jelent meg. 

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 


