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Kedves Olvasó! 

 

Ön a Somogy Ifjúságáért Egyesület rendszeresen megjelenı hírlevelét olvassa. 

A hírlevél célja, hogy fontos információkat nyújtson, tájékoztasson a regionális, 
országos és nemzetközi civil világot érintı hírekrıl. Szeretnénk felhívni a 
figyelmet az új pályázatokra, képzési lehetıségekre, hogy ezzel is segítsük a civil 
és az önkormányzati szektor munkáját. 

A hírlevelet programajánlók, könyvújdonságok, „könnyő” 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 mőködtetett 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 szereplıivel, küldje el e- mail 
címünkre és megjelentettjük hírlevelünkben, honlapunkon. 

Mentse a fájlokat és az erdıket! 

Csak akkor nyomtasson, ha tényleg szükséges! 

Üdvözlettel: 

Udvaros Renáta 

E- mail cím: somogyifjusagaert@gmail.com 

 

Hírlevelünkben az alábbi témákról olvashat: 
 

- Zselic Kincse Bemutatóterem átadó 

- Interjú Tove Skarsteinnel, Norvégia nagykövetével 

- Nyári Egyetem elızetes 

- Egy konferencia a közösségekrıl, a közösségi munka társadalomformáló 
szerepérıl 

- NCTA Eredményhirdetés – közepes és kisprojekt pályázatok, elsı forduló 

- Megjelent a legújabb Parola 

- Olvasásra ajánljuk 

 

 

 

Somogy Ifjúságáért 
Egyesület 

 

Székhely: 7400 Kaposvár, 

Damjanich u. 8- 10. 

 

Iroda: 7521 Kaposmérı,  

Rákóczi u. 27. 

 

Tel.:+36 30/ 718-8655 

E-mail: 

somogyifjusagaert@gmail.com 

 



KIP, KOP, KOPOGOK...  

 Hírek - Események - Tippek - Esettanulmányok – Dátumok! 

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

Zselic Kincse Bemutatóterem átadó 

A Hangya- Banda Ifjúsági Egyesület, a Norvég Civil Támogatási Alaptól elnyert 7 954 euró összegő 
támogatásból valósítja meg 2013. szeptember 15- 2014. szeptember 14.ig a „Zselic Kincse- Kincset 
érı Zselic címő projektjét. Amelynek keretén belül 2014. április 24-én átadásra került a Zselic 
Kincse bemutató terem. A kiállító térben a Zselic Somogy megye területén élı, alkotó 28 
iparmővész, népi kismester munkái találhatók meg. 

A szalagot Tove Skarsteinnel, Norvégia nagykövete vágta át.  

A projekt célja, hogy kapcsolatot teremtsen kézmővesek, kistermelık és az ı 
termékeiket keresı emberek között.  

Szeretnénk népszerősíteni a térségben elıállított termékeket, hagyományainkat, 
kézmővességünket, hogy hazait vegyünk hazaitól. 

Hiszen mindannyiunk számára fontos feladat hazánk kulturális 
sokszínőségének megırzése, kincseinek, hagyományainak bemutatása. 

Magyarország földrajzi adottságaiból és történelmi hagyományaiból adódóan 
különösen változatos táji, természeti és kulturális értékekkel rendelkezik.  

Ezek az értékek speciális táji és térségi adottságként a térségek fejlıdésének 
erıforrásai lehetnek. Ezen értékek megırzése, feltárása, gondozása, és széles 
körő nyilvánosságuk megteremtése a hivatalos állami szervek, a civil 
szervezetek, és az állampolgárok közös ügye.  

A kiállító terem telefonon (20/ 459- 8849) történı elızetes bejelentkezés alapján megtekinthetı. 

Az északi modell és a civil társadalom 

interjú Tove Skarsteinnel, Norvégia nagykövetével 
 
1) Kérem, foglalja össze nekünk a norvég modell alappilléreit. Mitıl gondolhatja a kívülálló, hogy a skandináv 
modell egy nyugodt, egészséges társadalmat eredményezett, amire Európa-szerte mutogatunk.  

A többi északi országgal együtt Norvégia az idık folyamán olyan társadalmi rendet alakított ki – sikerrel –, amelyben 
egyforma súllyal szerepel a gazdasági növekedés és a szociális egyenlıség. Egyszerően fogalmazva, megtaláltuk a 
magántulajdonon alapuló versenyképes piacgazdaság és a meglehetısen kiterjedt, a szolidaritás és egyetemlegesség 
elvein nyugvó, széleskörő szolgáltatásokat nyújtó állami szektor mőködı egyensúlyát. 

Manapság ezt a rendszert az adókból finanszírozott közjóléti rendszer, a magas foglalkoztatottság, a jól szabályozott, 
erısen szervezett munkaerıpiac és a nemi egyenlıséget támogató családpolitika kombinációja jellemzi. Mindezek 
együttesen egy átfogó kollektív biztosításként mőködnek, ami a társadalom túlnyomó része számára magasfokú 
szociális integrációt és kiszámíthatóságot eredményez. A mi társadalmi modellünk célja, hogy kombinálja az egyéni 
szabadságot és jogokat az erıs szolidaritással, ami végeredményben egy versenyképes piacgazdasághoz vezet, de 
ugyanakkor egy meglehetısen nagy állami szektorhoz is, amely visszaosztja a javakat és mindenki számára egyenlı 
esélyeket biztosít a progresszív adórendszer és az átfogó szociálpolitika révén. 

2) Véleménye szerint melyek voltak e fejlıdés fı tényezıi: mely szociális, gazdasági, jogi, történelmi stb. 
körülmények játszottak szerepet? Másrészt voltak-e, és ha igen, milyen akadályozó tényezık ebben a fejlıdésben? 

Az északi modell mai formájának létrejöttét több hazai és globális körülmény együttese alakította, de ezek közül 
történelmi örökségünk volt a legfontosabb. Elıször is, egy hagyományosan egalitáriánus (egyenlı) társadalomról van 
szó: ellentétben az európai kontinens legtöbb országával, nálunk sosem volt jellemzı az erıs feudális berendezkedés, az 
arisztokrácia mindig is gyenge volt, és 1814-ben a nemesi címeket teljesen el is törölték. A szabad parasztság alapvetı 



szerepet játszott a nemzet- és országépítı folyamatokban, nem utolsósorban a jövıre 200 éves évfordulóját ünneplı 
alkotmányunk megszövegezésében. A weberi ”protestáns etika”, a munka és gazdaság hangsúlyával valószínőleg 
szintén nagymértékben hozzájárult a társadalmi rendszer fejlıdéséhez. 

A XX. század elején Norvégia egy ritkán lakott ország volt, jelentıs nagyságú munkásosztállyal, amely a harmincas 
években komolyan megszervezte önmagát: széles munkásmozgalom és szakszervezetek jöttek létre. A Norvég 
Munkáspártban testet öltı szociáldemokrata mozgalmak szintén jelentısen befolyásolták a fent leírt, akkor kialakuló 
társadalmi-gazdasági rendszert, és bár a harmincas évek óta legtöbbször a munkáspárt kormányozta az országot, 
valamennyi politikai erı (és általában a társadalom) egyetért a modell fı elemeivel, és egyetlen kormány sem 
kérdıjelezte meg annak alapértékeit. 

A második világháború után Norvégiát is erısen befolyásolták a globális erıviszonyok, amelyek végül a két versengı 
rendszer, a szocializmus és a kapitalizmus között kompromisszumhoz vezettek. Mire a hatvanas években elıször 
találtak olajat a norvég tengerek alatt, az ország már a legfejlettebb jóléti államok közé tartozott. A hatalmi egyensúly 
így a bevételek társadalmi visszaosztását is eredményezte, ami tovább erısítette a jóléti államot. 

Természetesen nekünk is szembe kell néznünk kihívásokkal, hiszen Norvégia kis ország Európa földrajzi peremén, 
amely még csak 35 éve nyerte el függetlenségét, amikor a második világháborúban a nagyhatalmi harc áldozatává vált. 
Ezért megoldásokat kellett találnunk függetlenségünk és szuverenitásunk biztosítására, nemcsak katonai értelemben, de 
társadalmi berendezkedésünket illetıen is. 

3) Mi ma Norvégiában a civil szektor definíciója? Milyen típusú szervezetek tartoznak a civil szervezetek körébe? 
Kb. mekkora ez a szektor alkalmazotti számát, gazdasági teljesítményét tekintve mekkora erıt képvisel a norvég 
társadalomban?  

A norvég kormány által a közelmúltban kiadott „fehér könyv” tagsági alapú, nonprofit elveken és demokratikus 
kormányzással mőködı szervezetek összességeként határozza meg a civil szektort. Norvégiában hagyományosan erıs a 
civil társadalom, egyes szervezetek még a XIX. század közepén jöttek létre. A civil szervezetek figyelme korábban 
elsısorban az egészségügyre, a szociális ellátásra és a humanitárius tevékenységekre irányult, de ahogy a jóléti állam 
fejlıdött, úgy a szektor is változott vele. Ma a norvég önkéntes szektor mintegy 115 ezer szervezetbıl áll, amelyek 
tevékenysége a sporttól, kultúrától és szabadidıs tevékenységektıl a valláson és hitéleten, a gyermek és 
ifjúságvédelmen, a jóléti szolgáltatásokon, a szolidaritáson és segélyezésen, a kisebbségeken, a katasztrófa-elhárításon át 
a különbözı társadalompolitikai szervezetekig terjed, beleértve az érdekérvényesítı csoportokat, a politikai és a 
munkaerıpiaccal foglalkozó hivatásos és szakszervezeteket. 

4) És a társadalmi modelljük eredményeinek elérésében mi a civil szektor szerepe?  

Miniszterelnökünk, Jens Stoltenberg a közelmúltban azt mondta, hogy Norvégia nem válhatott volna a világ egyik 
legfejlettebb demokráciájává az erıs civil társadalom közremőködése nélkül. Egy élı, mőködı demokrácia 
állampolgáraitól lesz azzá, a civil szervezetek pedig fontos szerepet játszanak a köz- és a magánszféra közötti 
kommunikációs csatorna fenntartásában. Amellett, hogy közremőködnek a jóléti szolgáltatások biztosításában és a 
demokrácia fenntartásában, a civil társadalom maga az a terep, ahol a népesség megtapasztalhatja az össze- és 
odatartozás érzését. 

Kormányaink, függetlenül politikai összetételükrıl, nagy fontosságot tulajdonítanak a civil társadalom és szervezetei 
véleményének. Ezek fontos érdekérvényesítı tevékenységet végeznek, népszerősítik az állampolgárok bevonódását és 
aktivitását, illetve az átláthatóságot, amelyek mindegyike társadalmunk és az északi modell nélkülözhetetlen építıköve. 
Hiszünk abban, hogy aktív elkötelezıdésük nélkül, a fent említett szükséges bizalom és konszenzus nem jöhetett volna 
létre. És ez az oka annak is, hogy olyan nagy jelentıséget tulajdonítunk a civil szervezeteknek a Norvég Alapok 
programjaiban is. 

Ami a norvég civil szektort jellemzı számszerő mutatókat illeti, megemlíthetjük, hogy a lakosság 80%-a részt vesz egy 
vagy több szervezet munkájában, ami összesen tízmilliós tagságot jelent (az ország teljes, ötmilliós népességéhez 
képest). Az önkéntesség mértéke Norvégiában világszerte a legmagasabbak közé tartozik, és nagy szerepet játszik az 
értékteremtésünkben: 2010-ben az civil szervezetek által elvégzett munka pénzbeli értéke mintegy 100 milliárd norvég 
korona (3500 milliárd Ft) volt, ami személyenként kb. 20 000 koronát jelent. A legfontosabb ágazatok e tekintetben az 
egészségügyi és szociális, az oktatási, a foglalkoztatási, a kulturális/szabadidıs tevékenységek, amelyek a megtermelt 
érték mintegy 80%-át adják. Lényegében véve több ember vesz részt önkéntes tevékenységekben, mint fizetett 
munkában: minden alkalmazottra 1,4 önkéntes jut. Ami a szektor fizetett alkalmazottait illeti, 2010-ben kb. 80 ezer 
ember dolgozott civil szervezetekben, ami a teljes norvég munkaerı 3,5%-a. 



 

5) Az állam milyen kedvezményekben részesíti a civil szektort?  

Mivel a norvég kormány a civil szektornak kulcsszerepet tulajdonít a demokratikus értékek és a jólét megteremtésében, 
az állam aktív támogatóként lép fel: a szervezetek forrásainak 36%-a származik a központi és helyi kormányzattól, vagy 
közvetlenül, különbözı támogatások formájában vagy közvetetten, adóvisszatérítésként. Utóbbiak közül a legnagyobb 
és legnépszerőbb intézkedés a nemrég elindított ÁFA-kompenzációs rendszer, amelyen keresztül közel 1 milliárd 
norvég korona (35 milliárd Ft) jutott a szektorba. Szervezetek ezrei, amelyek részesülnek ebbıl a visszatérítésbıl, 
egyszerőnek és bürokráciától mentesnek tartják a rendszert, mivel nincsenek a használatához kötıdı feltételek vagy 
jelentési kötelezettség. 

A civil szektor erısítésének állami ösztönzésére jó példa az úgynevezett Frifond létrehozása volt majd’ tíz évvel ezelıtt, 
amely egy felhasználóbarát online támogatóközpont. Célja, hogy alacsony küszöbő (könnyen elérhetı) támogatásokat 
nyújtson a civilek tevékenységeihez, fıként a gyermek- és ifjúsági szervezetek valamint a helyi önkéntes szervezetek, 
független csoportok és egyesületek esetében. 2012-ben ez az alap mintegy 170 millió korona (6 milliárd Ft) támogatást 
kapott, amelyet 112 országos szervezet több mint 11 ezer helyi csoportja és közel 3000 független helyi ifjúsági egyesület 
között osztott szét. 

Általánosságban véve elmondhatom, hogy a civil szektor anyagi támogatása átlátható módon történik, amennyiben a 
tényleges szakmai tevékenység és az elért eredmények képezik a támogatás alapját, nem pedig a politikai hőség. 
Továbbá, noha a közszféra (az állam és a helyi önkormányzatok) továbbra is nagyon fontos támogatója az önkéntes 
szervezeteknek, a magánszektor, beleértve az egyének és a vállalkozások hozzájárulása is jelentıs, ami biztosítja a 
függetlenség és stabilitás magasabb fokát.  

6) Van a norvég civil szektornak valamiféle közös érdekképviseleti, érdekérvényesítı képzıdménye? Mennyire 
mőködnek hálózatosan, mennyire osztják meg tudásukat, tapasztalataikat?  

Több civil hálózat és ernyıszervezet is mőködik azzal a céllal, hogy segítse a tudás és a tapasztalatok megosztását, 
hozzájáruljon a hatékonyabb érdekérvényesítéshez, ugyanakkor nincsen központi képviselıtestület vagy –szerv. Sokkal 
inkább jellemzı az ilyen hálózatok és ernyık sokasága, amelyek alapvetıen az egyes ágazatok szerint szervezıdnek. 

Egy említésre méltó központi szereplı a Norvég Civil Szervezetek Egyesülete (Frivillighet Norge), amely a teljes szektor 
együttmőködési fóruma, és amelynek fı célja, hogy teret adjon az önkéntesség és a civil szervezetek jogszabályi 
környezetével kapcsolatos kérdések megvitatására. A fórum egyrészt a szervezetek közötti kommunikációt szolgálja, 
másrészt a kormány egyik legfontosabb konzultatív partnere a civil szektort és szervezetek által lefedett ágazatokat 
érintı politikák alakításában. 

7) Melyek jelenleg a norvég civil társadalom elıtt lévı legnagyobb kihívások?  

Általában véve megfigyelhetı az önkéntesség mértékének csökkentése, noha ezzel együtt valószínőleg még mindig a 
nemzetközi átlag felett vagyunk e tekintetben. Ezért módszereket kell találnunk az önkéntesség „szellemiségének” 
fenntartására, fıként a fiatalabb generáció és a növekvı számú bevándorló körében. Új honfitársaink többsége 
valószínőleg nem volt szokva az önkéntességnek ahhoz a szintjéhez és szervezettségéhez, ami Norvégiában jellemzı, de 
a bevándorlók bevonása ezekbe a tevékenységekbe a kölcsönös bizalom és megértés erısítésének legjobb eszköze. Ha 
ezzel ık is magukévá teszik azokat az ügyeket, amelyek az egész norvég társadalom számára fontosak, akkor máris jó 
úton haladnak az integrálódásban. 

Ez persze részben anyagi kérdés is, de messze nemcsak az. Egy, a kormány által is észlelt kellemetlen tendencia az aktív 
önkéntesek közötti társadalmi különbségek növekedése. Míg korábban a norvég civil szervezetek önkéntesei 
valamennyi társadalmi rétegbıl kerültek ki, ma egyre inkább jellemzı, hogy a magasan képzettek és magas 
jövedelmőek egyre aktívabbak, míg az alacsonyabb státuszú csoportok részvétele gyengül. 

8) Milyen folyamatok, elmozdulások figyelhetık meg egyrészt a globális gazdasági válság, másrészt a globális 
környezeti kihívások mentén a norvég társadalomban, és benne a civil szektorban.  

Norvégia általában szerencsére kevéssé volt érintett, legalábbis közvetlenül a globális gazdasági válságban. 
Gazdaságunk alapvetıen elszigetelt maradt a krízistıl, miközben elég stabil gazdasági növekedést és folyamatosan 
alacsony munkanélküliséget élhettünk meg. Ezzel együtt, globalizált világban élünk, nyitott határokkal Európa többi 
része felé, ami azt jelenti, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a nehézségeket, amelyekkel a földrész java 
szembenéz, kölcsönösen függünk egymástól. A norvég társadalom egyre jobban odafigyel több olyan globális kihívásra, 
amelyekkel a civil szervezetek már régebben foglalkoznak, a migrációtól az éghajlatváltozásig. Norvégia – mind a 



kormány, mind a civil szervezetek – vezetı szerepet játszott az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére 
irányuló nemzetközi erıfeszítésekben. 

Szemben Magyarországgal és más közép-európai államokkal, sok norvég civil szervezet, fıleg a nagyobbak, mint 
például a Norvég Egyházi Segélyszervezet, a Norvég Vöröskereszt, a Norvég Fejlesztési Társaság és így tovább, 
globálisan tevékenykedik, az egész földkerekségen vannak projektjeik. Közülük több közvetlenül részt vesz a norvég 
kormány nemzetközi fejlesztési tevékenységében és szorosan együttmőködik a Külügyminisztériummal a norvég 
fejlesztéspolitika megvalósításában, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a lehetı leghatékonyabban 
tudják felhasználni. Ez a nemzetközi irányultság az elmúlt fél évtizedben ha lehet, még hangsúlyosabb lett. 

Az egyik ok, amiért ragaszkodtunk az önálló Civil Alapok létrehozásához az EGT/Norvég Finanszírozási 
Mechanizmus minden kedvezményezett országában, az a meggyızıdés, hogy az eleven és „lélegzı” civil szektor 
minden nyitott és demokratikus társadalom sarokköve, amennyiben a civil szervezetek jelentısen hozzájárulnak az 
aktív állampolgársághoz, az átláthatósághoz, az egyéni jogok védelméhez, a korrupció elleni küzdelemhez, a tolerancia 
erısítéséhez stb. Mivel az elmúlt öt évben az Európát ért társadalmi és gazdasági válság több országban politikai 
nyugtalansághoz és fokozódó intoleranciához vezetett, úgy hisszük, hogy ezek a célok még fontosabbá váltak. Ezért 
számunkra fontos, hogy aktívak maradjunk e területeken, és támogassuk a civil szektort abbéli erıfeszítéseiben, hogy 
stabilabbá és fenntarthatóbbá válhasson. 

Köszönöm szépen a válaszokat. 

A legjobbak között a Somogy Táncegyüttes 

Nívó-díjat kapott a Somogy Táncegyüttes a hétvégén rendezett 26. Zalai Kamara Táncfesztiválon. Az együttes szólistája 
Merczel Sára pedig egyéniben lett a legjobb. 

Egy éven keresztül győjtötték a kaposszentkjakabi beás és collári cigányok táncanyagát a Somogy Táncegyüttes 
táncosai. Egy 25 évvel ezelıtt készült archív felvétel ihlette meg ıket. Felkeresték a még élı táncosokat és tılük tanulták 
el a koreográfiát. Az elıadásért Merczel Sára szólótáncosi díjat kapott. Azt mondja, az utolsó pillanatban találtak rá erre 
a különleges táncra. 

Forrás: http://kapos.hu/hirek/kultura/2014-04-
29/a_legjobbak_kozott_a_somogy_tancegyuttes.html?fb_action_ids=853340708026511&fb_action_types=og.likes 

TeSzedd! Idén is.  

Május 2-ig lehet regisztrálni az idei TeSzedd! programra. Ha van kedved szebbé tenni 
környezeted, akkor jelentkezz egy meglévı csapatba, vagy szervezd meg sajátod kollégák, 
barátok és családtagok bevonásával. 

A közremőködı cégek segítségével, most olyan helyszínekrıl lehet eltüntetni a hulladékot, 
ahonnan az elszállítás normál esetben komoly költségekkel járna. 

Ne légy rest, tégy te is a tiszta környezet érdekében! Minden tudnivaló az alábbi honlapon. 

http://szelektalok.hu/teszedd-indul-a-hajra/ 

Eredményhirdetés – közepes és kisprojekt pályázatok, elsı forduló 

A Norvég Civil Támogatási Alap hét témakörének Bíráló Bizottságai 2014. április 9. és 17 között megtartott üléseiken 
hoztak döntést a február 27-i határidıvel benyújtott elsı fordulós pályázatok (projektötletek) továbbjutásáról illetve 
elutasításáról. A rekordszámú, összesen 1731 pályázat közül 1554 bizonyult megfelelınek a formai elıszőrésen – 
közülük most 289 kap lehetıséget a részletes projektterv kidolgozására a második fordulóban. 

A 7 témakörben minden pályázatot legalább két, külsı független szakértı pontozott és értékelt a pályázati felhívásban 
közzétett szempontrendszer szerint. Az értékelések alapján rangsorolt pályázatok továbbjutásáról minden témakörben 
háromfıs Bíráló bizottságok döntöttek, amelyek két tagja „belsı”, a lebonyolító alapítványok delegáltja, egy pedig 
felkért külsı közremőködı volt. Az üléseken megfigyelıként részt vettek a támogató országok képviselıi és a magyar 
kormány küldötte is, akik elégedetten nyilatkoztak a pártatlan eljárásrendrıl és a magas szakmai színvonalon végzett 
munkáról. 

Forrás: http://norvegcivilalap.hu/hu/node/8073 

 



Nyári Egyetem elızetes 

NYÁRI EGYETEM A KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT 2014.  

A BENNÜNK ÉLİ HATALOM 

Hatalom – pusztító erı, visszaélés, uralkodás, uralom, elnyomás. Hatalom – kiszolgáltatottság, alávetettség, 
kirekesztettség, passzivitás. Hatalom – teremtı erı, erıforrás, tudás, képviselet, felelısség.  

Mit jelent számunkra a szó: hatalom? Milyen szinteken és formákban jelenik meg mindennapi életünkben? Külsı, vagy 
belsı tényezırıl van –e szó? 

Milyen viszonyulásai lehetnek a helyi közösségnek a helyi hatalomhoz? Miért van szükségük erıre a helyi 
közösségeknek, s hogyan juthatnak ennek birtokába? Hogyan alakíthatjuk az egyoldalú függést kölcsönös 
egymásrautaltsággá? Milyen kihatásai lehetnek a közösségi (és bármilyen) beavatkozásnak a helyi hatalmi viszonyokra? 
Miben áll a fejlesztı szakember felelıssége? 

Fejlesztı munkája során elıbb-utóbb minden szakember találkozik a hatalom valamely dimenziójával: az 
önszervezıdés, a közösségi és az állampolgári tanulás, a helyi nyilvánosság, a hálózatosodás, illetve a helyi fejlesztés 
bármely aspektusa direkt, vagy indirekt módon, de kapcsolódik a hatalom kérdésköréhez. Ez évi nyári egyetemünkön a 
bennünk és körülöttünk élı hatalom különbözı szintjeit, tényezıit és jellemzıit vesszük górcsı alá. 

A XI. Nyári Egyetemet a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért 2014. július 23-27-ig tartjuk Kunbábonyban, a Civil 
Kollégiumban.  

Részletes programmal és a technikai tudnivalókkal hamarosan jelentkezünk, az idıpontot addig is jegyezze elı 
naptárában!  

A korábbi Nyári Egyetemekrıl részletek itt: http://kunbabonyinye.blogspot.com és itt: 
http://nyariegyetem.adattar.net. 

Egy konferencia a közösségekrıl, a közösségi munka társadalomformáló szerepérıl 

Társadalmi tıke, közösség, település, közösségi cselekvıképesség fejlesztés, társadalom és gazdaság kapcsolatára 
fókuszál az Emberi Erıforrások Minisztériuma Közmővelıdési Fıosztálya konferenciája 2014. május 7-én, a Budai 
Vigadóban, mely egyben a Hagyományok Háza és a Nemzeti Mővelıdési Intézet székhelye is. 

E konferencia elsı rendezvénye lesz annak a konferenciasorozatnak, melyet „Közösségi mővelıdés” címmel az Emberi 
Erıforrások Minisztériuma Közmővelıdési Fıosztálya szervez azzal a céllal, hogy az ágazatok és szektorok 
szereplıinek figyelmét a közösségekre, a közösségi kezdeményezésekre és nem utolsó sorban a társadalmi 
beavatkozások eredményeként érzékelhetı minıségi változásokra irányítsa. Feltárja, és bemutassa a kulturális 
vidékfejlesztésben, a társadalmi vállalkozásokban rejlı közösségépítı lehetıségeket, továbbá a közösségfejlesztés, és 
közösségi fejlesztés, mint eszköz és módszer, hogyan járul hozzá jelen társadalmi és gazdasági problémáink 
megoldásához, hogyan változtatja meg az életminıséget, milyen hatása lehet a közösségfejlesztı folyamatban 
résztvevık késıbbi személyes életére. 

A konferenciát Halász János, az Emberi Erıforrások Minisztériuma kulturális államtitkára nyitja meg. A házigazda 
intézmény nevében köszöntıt mond Závogyán Magdolna, a Nemzeti Mővelıdési Intézet fıigazgatója. 

Elıadást tart Beke Márton az Emberi Erıforrások Minisztériuma Közmővelıdési Fıosztályának fıosztályvezetıje, 
Vercseg Ilona a Közösségfejlesztık Egyesületének tiszteletbeli elnöke, Jantyik Zsolt, a Nemzeti Mővelıdési Intézet 
Közösségi Kezdeményezések Országos Szakmai Központ vezetıje, Ditzendy Károly Arisztid a HROD Közösségi 
Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ igazgatója, Mészáros Zsuzsa, Kovács Edit közösségfejlesztık, Turi Attila 
építész, a Kós Károly Egyesülés tagja, Ureczky Klára Tünde, a hidasnémeti Mővelıdési Ház és Könyvtár igazgatója. 

A konferencia második részében mőhelymunka keretében a résztvevıi együttgondolkodás, tudásmegosztás az egyéni 
szükségletekre adott közösségi válaszok, az épített terek közösségformáló szerepe, és az egyéni és közösségi fejlesztések 
módszerbemutatója mentén szervezıdik majd. 

Forrás: http://www.nmi.hu/hu/Hirek/Egy-konferencia-a-kozossegekrol-a-kozossegi-munka-tarsadalomformalo-
szereperol 



Tájékoztatás a civil kedvezményezettek részére átutalt szja 1 %-os összeg felhasználásáról szóló 12KOZ 
számú közlemény benyújtási határidejérıl 

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, többször 
módosított 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. törvény) 4. § (1) bekezdése szerinti kedvezményezetteknek 
(továbbiakban: kedvezményezett) az Szf. törvény 6/C. § (1) bekezdése alapján benyújtandó közleményt legkésıbb 2014. 
június 2-áig, kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell megküldeniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(továbbiakban: NAV) részére. 

A 12KOZ számú közleményben szerepelnie kell mindazon szja 1 %-os összegek felhasználásának, amelyeket az állami 
adóhatóság: 

• 2012. január 1-jétıl 2012. december 31-igkiutalt a kedvezményezett részére, illetve 
• amelyet a kedvezményezett a hibátlan 11KOZ számú közleményébentartalékolt összegként tüntetett fel. 

A közleményt az alábbi esetekben is be kell nyújtani: 

• ha a 2012. évben nem utalt ki a kedvezményezett és/vagy jogelıdje részére szja 1 %-os összeget az állami 
adóhatóság, azonban a kedvezményezett és/vagy jogelıdje a 11KOZ számú közleményében tartalékolt összeget 
tüntetett fel, illetve 

• ha az szja 1%-os felajánlásokból az állami adóhatóság a kedvezményezettet jogerıs határozattal kizárta. 

A kedvezményezettet jogutód nélküli megszőnése esetén soron kívüli elszámolási kötelezettség terheli, ha a 12KOZ 
bizonylat benyújtásának fenti feltételei fennállnak. Ha a megszőnı kedvezményezett a 12KOZ bizonylatban tartalékolt 
összeget tüntetett fel, vagy 2013. január 1-jét követıen kiutalásban részesült, akkor a 14MKOZ bizonylat benyújtására is 
kötelezett. 

A 12KOZ bizonylat adóhatósági feldolgozása során észlelt, a feldolgozást akadályozó hibákról az adóhatóság 
elektronikus úton értesíti a beküldı személyt. 

Azon kedvezményezettnek, amely rendelkezik általa fenntartott vagy a megbízása alapján mőködtetett olyan internetes 
felülettel, amelynek tartalmáért ı felel (saját honlap), a közleményét e felületen is el kell helyeznie 2014. június 2-ig, és 
azt onnan legalább egy évig nem távolíthatja el. 

Amennyiben a NAV megállapítja, hogy a kedvezményezett 

• a benyújtásra nyitva álló határidıben jelen közleményt nem nyújtotta be, illetve 
• a közleményében számszaki hibás adatokat közölt, vagy nem az elszámolandó összeget szerepelteti, és az 

adóhatóság által az adatok javítására kitőzött határidıt elmulasztotta, 

határozattal kizárja a kedvezményezettet a határozat jogerıre emelkedését követı rendelkezı évben a 
felajánlásokból történı részesedésbıl. 

A NAV határozattal kizárja a kedvezményezettet a határozat jogerıre emelkedését követı rendelkezı évben a 
felajánlásokból történı részesedésbıl akkor is, ha az Szf. törvény 7. § (7) bekezdése szerinti ellenırzés során 
megállapítja, hogy a kedvezményezett a közleményében valótlan adatot közöl. Ez esetben rendelkezik a kiutalt 
összegnek az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény elıírása szerinti elévülési idın belüli visszafizetésérıl is. 

A „12KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról” címő 
bizonylat és kitöltési útmutatója a NAV honlapjáról letölthetı, az elérési útvonala: 

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_ 
programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/12koz.html 

Forrás: http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/tajekoz/12KOZ_20140423.html 

Megjelent a legújabb Parola, itt olvashatják: 

http://www.adattar.net/parola/?page_id=38 

A 2014/1-es szám tartalma: 

Kamarás István OJD: Hajléktalan? – a látogatás szentsége 



Vecsei Miklós: Gondolatok a nyomorúságról 

Németh Nándor: Merre tovább, elszegényedett falvaink? 

Lányi András: Amíg a fő kinı – avagy tíz ok, amiért nem veszek benne részt 

Tóbiás László: Animáció a közösségfejlesztésben – Vázlat és értelmezési kísérlet 

Péterfi Ferenc: Javaslat a Beke Pál-emlékcím adományozására – Kelemen Árpád 

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

Az Ifjúságszakmai Társaság és a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és  

Vidékfejlesztési Intézet, szeretettel meghívja Önt a Másodkézbıl Magyar  

Ifjúság 2012, valamint az Ifjúságügy címő kötetek bemutatására.  

Helyszín: Nemzeti Mővelıdési Intézet (Bp., I. ker. Corvin tér 8.) 

Idıpont: 2014. május 12. (hétfı), 14:00 óra 

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

Olvasásra ajánljuk: 

Ez a legbecsapósabb kérdés egy állásinterjún 

Állásinterjúkon sok kínos kérdés el szokott hangzani, mint például a 
fizetéssel kapcsolatos elvárások, vagy az erısségeink, illetve 
gyengeségeink felsorolása. Van egy kérdés ugyanakkor, mely az interjú 
vége felé szokott elıjönni, és azt gondolhatnánk, hogy ez már a laza része 
az interjúnak, ám itt jön a becsapós kérdés. 

Majdnem minden állásinterjún felbukkannak azok a kérdések, hogy 
mekkora fizetésre számítunk, milyen tapasztalatokkal rendelkezünk, mint 
tudnánk hozzátenni az adott pozícióhoz, illetve melyek a gyengeségeink, 
erısségeink. Van egy kérdés azonban, mely az állásinterjú vége felé 
szokott elıbukkanni, és ilyenkor szoktuk általában azt gondolni, hogy ez 
már a laza rész, pedig itt jön a turpisság – írja a Business Insider. 

Ez a kérdés pedig az ember hobbijaira, szabadidejének eltöltésére vonatkozik. Sokan ilyenkor a sportot, csapatjátékokat 
szokták felhozni (kitartás, csapatszellem ugye), vagy az önkéntes munkát (szervezıképesség és elkötelezettség). Ám 
ezek nem mindig a legjobb válaszok, a téma ennél komplexebb. 

Egy frissen diplomázott álláskeresı minden bizonnyal nem ezeket a tevékenységeket végzi leginkább, hanem együtt 
van a barátaival, söröznek, videójátékokat játszanak, vagy órákat lógnak a Facebookon, illetve az Instagramon. 
Idısebbek számára a szabadidı eltöltésének részét képezi a gyerekek iskolába hordása, vagy a háztartás egyben tartása. 
Mindezen tevékenységek általában kizárják az elızı bekezdésben említett hobbik elvégzését, egyszerően nem marad 
azokra idı. 

Valahol a kettı között érdemes megtalálni az utat, vagyis kiemelni például a család fontosságát, ám azt is megemlíteni, 
hogy emellett még önkénteskedünk. Olyan választ kell adnunk ugyanakkor, mely hihetı, és alá is tudjuk támasztani: 
például ha azt mondjuk, hogy rendszeresen futunk versenyeken, akkor megkérdezhetik tılünk azt, hogy mennyi ideig 
szoktunk futni és hol. Soha ne füllentsünk ilyen helyzetekben, az ugyanis visszaüthet. A hobbiról szóló kérdés nem egy 
teszt kérdés, az interjúztató azt szeretné elérni, ha kicsit jobban megnyílnánk, és meg tudna minket ismerni, ám érdemes 
biztonsági játékot játszani, és nem túl hihetetlen hobbikat, szabadidıs tevékenységeket bemondani. A legjobb az, ha egy 
ilyen kérdésre az igazságot válaszoljuk. Hogy hogyan díszítjük fel, és írjuk körül ezt. 

Forrás: http://hvg.hu/kkv/20140424_Ez_a_legbecsaposabb_kerdes_egy_allasinter 

 

 



Férfiasnak tartott szakmák a Lányok napján 

Programozó, hacker, mérnök vagy autószerelı - férfiasnak mondott, de korántsem csak férfiaknak való szakmákkal 
ismerkedhettek ma a középiskolások a Lányok napján. A cél, hogy minél többen merjenek a hagyományostól eltérı 
hivatást választani maguknak. Ma az informatikusoknak és a mérnököknek csak a tizede nı. 

Az egyik legnagyobb autógyárban szerszámokat szerel össze Hidvégi Vivien. A 21 éves lány két éve dolgozik a 
gyártósoron. Azt mondja, mindig is férfias munkát szeretett volna vállalni. „A kihívás is motivált illetve a 
megmunkálás, (...). És ez az, ami vonzott, hogy ez olyan férfias!” – mondta a lány. 

Ilyen és ehhez hasonló férfiasnak gondolt munkaköröket ismerhettek meg a középiskolás lányok a Lányok napján. Az 
ország 50 pontján több mint ezer diákot vártak. Szoboszlai Beáta, a Nık a tudományban egyesület ügyvezetıje azt 
mondta: a program célja, hogy inspirálja és bátorítsa a lányokat, hogy ne hagyományok vagy elvárások alapján 
válasszanak pályát, hanem merjenek nyitni olyan jövıorientált szakmák felé, mint például az informatikai vagy 
mérnöki tevékenységek. 

A rendezvényen a háromdimenziós szimulációt, és a modellezést is kipróbálhatták a fiatalok. Nagy segítség lenne az 
informatikai szektornak, ha több nıt tudnának alkalmazni - mondta az Informatikai Vállalkozások Szövetségének 
fıtitkára. Úgy számolnak, hogy most több mint 10 ezer álláshely betöltetlen ebben a szakmában, ami szerinte a 
gazdasági növekedést is hátráltathatja. „Nagyon nagymértékben segítené, hogyha a nık is felfigyelnének erre a 
lehetıségre részmunkaidıs vagy bármilyen foglalkoztatás keretében megjelennének ezen a munkaerıpiacon. Mi 
örömmel várjuk ıket, és hogyha sikerülne betölteni ezt a 10 ezer munkahelyet, az körülbelül 120 milliárd forint GDP-
növekedést jelenthet egy év alatt” – fogalmazott Major Gábor. Ma az informatikusoknak és a mérnököknek csak 
egytizede nı. A cél, hogy a következı években duplájára nıjön ez az arány. 

Forrás: http://www.hirado.hu/2014/04/24/ferfiasnak-tartott-szakmak-a-lanyok-napjan/ 

Dr. Vekerdy Tamás írása a házi feladatról: 

 "Támogatom a gyerekemet, cinkosa vagyok. Ha helytelen módon hétvégére leckét adnak fel neki, habozás nélkül 
lediktálom, vagy beírom az üzenıbe, hogy sajnos családi okból nem tudtuk megoldani, és ez igaz, ugyanis családi ok, 
hogy együtt kell lennünk, és jól kell éreznünk magunkat. 

A házi feladat értelmetlen dolog, gyakorolni az iskolában kell, délelıtt, amikor a gyerek vércukorszintje a legmagasabb. 
A házi feladatról jeles kutatók mutatták ki, hogy értelmetlen, az eminens könnyedén megoldja, ıt nem fejleszti, a többi 
diák meg lemásolja szünetben az eminenstıl." 

Nemrég megjelent kötetének címe Jól szeretni. Ebbıl akár azt a következtetést is levonhatjuk, hogy rosszul is lehet 
szeretni. Milyen a jó szeretet? 

– Vizsgáljuk meg a szerelmet Stendhal híres kristályosítási hasonlatán keresztül. Szerinte azért csalódás minden 
szerelem, mert kristályosítunk. Ahogy egy ágacskát tömény sós oldatba bemártunk, rácsapódnak a kristályok, s ha 
kiemeljük, egy gyönyörő kristályszobrot kapunk. Hasonlóképpen a szerelmes is rákristályosít a szerelmére mindent 
önmagából, s egy idı után csalódik, mert rájön, hogy egy ágacska van ott tulajdonképpen. İ igazából önmagába volt 
szerelmes. 

Jung azt mondja, hogy minden férfiben él egy anima, egy nıi lélekrész, s minden nıben egy animusz, férfi lélekrész. Az 
éretlen szerelem az, amikor animánkat vetítjük a nıre, és nárcisztikusan önmagunkba vagyunk szerelmesek, olyannak 
látjuk a másikat, mint a mi nıi részünket. Ilyenkor elkerülhetetlen a csalódás, hiszen ı egy szuverén személyiség, s 
mihelyt ezt kinyilvánítja, nekünk csalódást okoz. 

Ezzel szemben az érett szerelemben a másik ember személyiségét élvezzük, azt, hogy hasonlít hozzánk, s azt is, hogy 
más, mint mi vagyunk. Ilyen az érett szeretet is. Ha nekem egy bátor, erıs vagy éppen bújós gyerek kell, s nem érdekel, 
hogy milyennek születik, mert tudom, hogy milyet akarok, akkor ez önzés, nárcizmus. Az volna az érdekes, hogy ki az, 
aki jött? Az egy új, ismeretlen személy, s a kérdés az, hogy ıt tudom-e élvezni? Jól szeretni azt jelenti, hogy a másik 
szuverén individuumot élvezem, örülök neki. 

– Sajnos gyakori élethelyzet, hogy a szülıt nem érdekli, milyen a gyermeke, hiszen ı úgyis tudja, hogy milyennek kell 
lennie, milyenné kell válnia. 

– Akkor baj van. A kérdés az, arról van-e szó, hogy legyél, aki vagy, a demokráciák alapaxiómája szerint bontsd ki 
individualitásodat, vagy legyél akivé én akarlak tenni, amely a diktatúrák alapaxiómája. Szülıi létünkben ebbe az 



alaphelyzetbe botlunk bele. És igen, szülıként meg kell ismernem a gyerekemet, hogy jól tudjak vele együtt élni. Nem 
egybıl, mert az lehetetlen, de erre törekszem. 

– Nemrég Nagyváradon és Szatmárnémetiben tartott elıadásán is hangsúlyozta: nem azok lesznek sikeres emberek, 
akik a legjobban teljesítenek az iskolában. A közvélekedés ellenben a jó iskolai teljesítményt tartja az életben való 
boldogulás alapjának. 

– Ez nem ilyen egyszerő. Egy átlagos hivatali pályafutáshoz jó, ha az ember az iskoláit minél rendesebben végzi el. A 
szabálytalan emberek azonban, akár híresek, akár nem, nem normál pályafutást járnak be, én pedig kétlem, hogy az 
átlagos hivatali pályafutás az emberi maximum, amire törekednünk kellene. Ismerjük számtalan nagy ember életét 
Churcillen és Edisonon át Petıfi Sándorig és Einsteinig, akiknek különbözı bajaik voltak az iskolákkal. Nem voltak 
igazán jó tanulók, ez azonban nem akadályozta meg ıket rendkívüli intellektuális teljesítmények létrehozásában. Arról 
nem is beszélve, hogy nem feltétlenül az eminens diák lesz a boldog ember a késıbbiekben, a kutatások fényében úgy 
tőnik, hogy nincs ilyen korreláció. 

Az iskola a nyolcfajta intelligenciából csupán az értelmi intelligenciát osztályozza, abból is csupán a verbalitást. Ez 
gyerekkorban mindig gyengébb, kivéve az értelmiségiek gyerekeinek esetében, akik kisebb-nagyobb neurotizálódás 
árán ebben túl korán megerısödnek, ami aztán az iskolában jól jön nekik. Az iskola nyolcfajta intelligenciából egy felet 
osztályoz, s annak öt faktorából is csak kettıt, a lexikális memóriát és a matematikai készséget. Ezért nem 
csodálkozhatunk, ha az életben való boldogulás nem korrelál az iskolai beválással. 

A cikk folytatása: http://www.kronika.ro/szempont/eljunk-ugy-mintha-normalis-emberek-lennenk 

Sok vesztese lesz a Gyermekrák-botránynak 
Május 20-ig győjthetik a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásait a magyarországi civil szervezetek, alapítványok. 
A tavaly decemberben a Gyermekrák Alapítvány körül kirobbant botránynak akár érezhetı negatív hatása is lehet a 
többi adománygyőjtı szervezetre, akik most összezárnak, és igyekeznek mőködésüket átláthatóbbá tenni. Közben 
szigorodtak az adományok elköltésére vonatkozó szabályok. 

Finisbe érkezik az adózók személyi jövedelemadójának egy százalékáért folytatott kampány. Az adományok fogadására 
jogosult alapítványok, civil szervezetek május 20-ig biztathatják az adó egy százalékának felajánlására a magyar 
adózókat. Bár a felajánlást tevık körülbelül 28 ezer szervezet közül választhatnak, a célszervezeteknek idén 
valószínőleg jóval nehezebb lesz meggyızniük a támogatókat, az egyes civil szervezeteket is érintı botrányok miatt. 

A Gyermekrák Alapítvány akkor került legutóbb például a címlapokra, amikor 2013 decemberében az Index.hu arról írt, 
hogy Balogh István, az alapítvány elnökenaponta gyermekmentı-autóval furikázik munkahelyére, majd azt állította, 
hogy az önreklámra fordított összeghez képest arányaiban a Gyermekrák Alapítvány jóval kevesebbet fordított valódi 
segítségnyújtásra. Az alapítvány minden szabálytalanságot tagadott, az Emberi Erıforrások Minisztériuma (Emmi) 
részérıl azonban Latorcai Csaba nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelıs államtitkár szintén élesen bírálta 
az alapítványt, majd feljelentés született, ügyészségi vizsgálat is indult – utóbbi több szabálytalanságot megállapított.  

A cikk további része itt olvasható:http://hvg.hu/itthon/20140428_alapitvany_1_szazalek_Gyermekrak 

Olvasásra ajánljuk: 

Mérsékelt habzás – Itt a civilek új, aktív generációja 

A cikk itt olvasható: http://nonprofit.hu/hir/mersekelt-habzas-itt-civilek-uj-aktiv-generacioja 

Kiadja: Somogy Ifjúságáért Egyesület.  

Felelıs szerkesztı: Udvaros Renáta 

Iroda: 7521 Kaposmérı, Rákóczi u. 27., Telefon: 06 30 718-8655 

E-mail: somogyifjusagaert@gmail.com 

MIBEN SEGÍTHETÜNK? 

Civil szervezete mőködtetésével, pályázatokkal kapcsolatos kérdéseivel, problémáival keressen! 

www.ciszoksomogy.hu, www.sie.hu, E- mail: somogyifjusagaert@gmail.com 

 


