
 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C i v i l  H í r a d ó  
-  H í r l e v é l -  

-   
H í r e k ,  r e n d e z v é n y e k ,  k i a d v á n y o k ,  p á l y á z a t o k ,  

t a n á c s o k ,  j ó  g y a k o r l a t o k  

2 0 1 4 . m á j u s  3 0 .  
 

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: 
 

- Útmutató civil szervezeteknek az új Ptk. és a Civil törvény szabályaihoz  

- A civil szervezetek mőködését érintı jogszabályok módosultak a 
közeljövıben, amelyek jelentısen érintik a szervezetek mőködését, 
törvényi kötelezettségeit.  

- Konferenciasorozat a közösségi mővelıdésrıl 

- Helyi Esélyegyenlıségi Programok elérhetısége  

- Nyári Egyetem elızetes 

- 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! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Útmutató civil szervezeteknek az új Ptk. és a Civil törvény szabályaihoz 

2014-ben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. törvény hatályba 

lépése és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvényben a közhasznúság feltételeit módosító rendelkezések is változást 

okozhatnak a civil szervezetek mőködésében. Két segédanyagot helyezünk el a portálon, melyek reményeink 

szerint elısegítik a hatékony ügyintézést és a civil szervezetek adminisztrációs terheinek csökkentését. 
Forrás: http://civil.info.hu/-/utmutato-civil-szervezeteknek-az-uj-ptk-es-a-civil-torveny-szabalyaihoz 

A civil szervezetek mőködését érintı jogszabályok módosultak a közeljövıben, amelyek jelentısen érintik a 
szervezetek mőködését, törvényi kötelezettségeit. A könnyebb eligazodás és a határidık pontos betartása érdekében 
az alábbiakra szükséges a figyelmet felhívni. 

2014. május 31-e a törvényi határidı, ameddig valamennyi civil szervezetnek letétbe kell helyeznie az Országos 

Bírósági Hivatalnál – papír alapon, postán megküldve – a 2013. évrıl készített éves beszámolóját. 

 Országos Bírósági Hivatal 

 Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 16. 

 Postacím: 1363 Pf.: 24. 

Ezzel a civil szervezet a letétbe helyezési és a közzétételi kötelezettségének is eleget tesz; az adóhatóságnak nem 

kell megküldeni sem a beszámolót, sem a közhasznúsági mellékletet. 

Emellett azoknak a közhasznú szervezeteknek, amelyek elmulasztották a 2012. évrıl készült éves beszámolójuk 

letétbe helyezését, még lehetıségük van ezt 2014. május 31-ig pótolni. E végsı határidı elmulasztása azonban 

már a közhasznú jogállás elvesztését eredményezi. 

A 2012. január 1. napja elıtt közhasznú jogállást megszerzett szervezeteknek továbbá szintén 2014. május 31-ig 

kell elıterjeszteniük a nyilvántartásukat vezetı törvényszéken a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti 

ismételt kérelmüket. Ennek hiányában 2014. június 1. napjával elveszítik közhasznú jogállásukat, 2011. december 

31. után kötött közszolgáltatási szerzıdéseik pedig megszőnnek. 

A 2014. május 31-i határidı jogvesztı és – miután utolsó napja szombatra esik – legkésıbb 2014. június 2. napján 

hivatali idıben a bíróságra be is kell érkeznie a kérelemnek. A korábban postára adott, de 2014. június 2. napjáig 

meg nem érkezett kérelmek is elkésettnek minısülnek, és e mulasztás miatt még igazolásnak sincs helye. 

Az a szervezet, akinek 2014. június 1. napján mégis megszőnik közhasznú jogállása, nincs elzárva attól, hogy – 

amennyiben a törvényi feltételeknek megfelel – ismételten megszerezze e jogállást. 
 



Konferenciasorozat a közösségi mővelıdésrıl 
 

2014. 05. 07-én az Emberi Erıforrások Minisztériuma azzal a céllal szervezte a programsorozatot, hogy ráirányítsa a 
figyelmet a közösségi kezdeményezésekre, a kulturális vidékfejlesztésben, a társadalmi vállalkozásokban rejlı 
közösségépítı lehetıségekre. 

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 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 nyiotta meg. A házigazda 
intézmény nevében köszöntıt mondott Závogyán Magdolna, a Nemzeti Mővelıdési Intézet fıigazgatója. 

Elıadást tartott 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 résztvevık együttgondolkodtunk, tudásmegosztás az 
egyéni szükségletekre adott közösségi válaszokon, az épített terek közösségformáló szerepérıl. 

Forrás: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/konferenciasorozat-a-kozossegi-muvelodesrol 

Helyi Esélyegyenlıségi Programok elérhetısége 

Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 
(2003. évi CXXV.) törvény értelmében minden települési 
önkormányzatnak rendelkeznie kell 5 évre szóló helyi esélyegyenlıségi 
programmal (HEP).  

A helyi esélyegyenlıségi programok elkészítésében a Türr István Képzı és 
Kutató Intézet mentori szolgáltatás és képzés formájában nyújt/nyújtott 
segítséget az önkormányzatok számára. 

Az önkormányzati testületek által jóváhagyott, helyi esélyegyenlıségi programok az alábbi linkre kattintva érhetık el: 

http://www.tkki.hu/page.php?pid=519 

 

 

 

 



 

Van, aki nem, van aki igen, de rosszul 

Idén már a köztartozást felhalmozó civil szervezetek is hozzájuthatnak a nekik szánt egy százalékokhoz: az adóhivatal a 
summából levonja a közadósságot, s a fennmaradó összeget utalja át. Az elmúlt esztendıben hozzávetıleg két millióan 
tettek felajánlásokat a civil szféra szereplıinek, az összegek sok esetben mégsem értek célba – mondta a Magyar 
Nemzetnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóreferense, Aszalós Andrea. 

Leggyakrabban az fordult elı, hogy a felajánló magánszemély nem fizette be idıben adóját, esetleg késve, a határidı 
után küldte el nyilatkozatát a hivatalnak. Máskor az okozott gondot, hogy az adófizetı rosszul tüntette fel a szervezet 
adószámát, technikai számát, vagy nem írta alá az iratot. A hibák miatt megközelítıleg háromszázezer tétel nem 
juthatott el a címzetthez. 

Forrás: http://civilhorizont.hu/van-aki-nem-van-aki-igen-de-rosszul/ 

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. 

Megjelentek a Bethlen Gábor Alap 2014. évi “A magyar kultúráért és oktatásért” pályázati felhívásainak eredményei 

Forrás: 
http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2014/a_magyar_kulturaert_es_oktatasert_2014/palyazatok_e
redmenyei/megjelentek_a_bethlen_gabor_alap_2014_evi_a_magyar_kulturaert_es_oktatasert_palyazati_felhivasainak_
eredmenyei/ 

Idısbarát Önkormányzat Díj 2014 – Pályázat példamutató idısügyi tevékenységet folytató önkormányzatoknak 

A pályázat célja: Az alapítók a díjazással kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a helyi közhatalom gyakorlóinak figyelme 
minél jobban irányuljon a demográfiai idısödésbıl adódó kihívások felé. Vonják be az idısebbeket is lakóhelyük 
eseményeinek formálásába, erısítsék az önkéntes tevékenységek és a különbözı igények találkozását. Az idısebb 
generációk bevonásával segítsék elı a helyi lakosok közösségének szervezıdését, illetve megerısítését. Szervezett 
formában folytassanak párbeszédet a megváltozott gazdasági és társadalmi kihívásokra adható válaszokról. 

 



A Díj adományozásával a miniszterek szándéka elismerni az eddigi eredményeket, és felhívni a figyelmet arra, hogy 
helyi szinten az önkormányzatok tehetnek legtöbbet az információáramlás és a párbeszéd kialakítása révén az 
idıspolitika érvényesüléséért, az elért eredmények megismertetésével azok elismeréséért és a közösségek fejlıdéséért. 

A legjobbnak ítélt pályamővek benyújtójának a 2014. évi „Idısbarát Önkormányzat Díj”- at adományozza és az Idısek 
Világnapjához kapcsolódóan díjátadó és kitüntetési ünnepség keretében, díjazottanként 1 000 000 Ft jutalomban 
részesíti. 

A postára adás és az elektronikus benyújtás határideje: 2014. június 5. (csütörtök) 24.00 óra.  

A pályázat benyújtása: 

A pályamőveket a pályázati őrlap kitöltésével kell elkészíteni, amely a kormányzati portálról letölthetı. 

A pályamővet az aláírásra jogosult személy (közgyőlési elnök, polgármester) aláírásával ellátva, elektronikus módon, és 
1 nyomtatott példányban tértivevénnyel, postai úton kérjük benyújtani. 

Cím: 

 Emberi Erıforrások Minisztériuma, Idısbarát Önkormányzat Díj Bíráló Bizottság 

1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

Kérik a borítékon az „Idısbarát Önkormányzat Díj” feliratot szíveskedjenek feltüntetni. 

Forrás: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/77fe61b3986a5fe4c12572e9007843c9/89c53f26995be2a3c1257ca8004dcb33?Ope
nDocument 

Kinek van igaza a Norvég Alap ügyében? 

Lényegében mindenkinek. Jogértelmezési vita zajlik, miközben durvulnak a megfogalmazott állítások és a bevetett 
eszközök is. A távolban azonban már körvonalazódik a cél is: az egész rendszer átszabása. 

Újabb fordulójához érkezett a kormány, illetve a Norvég Alap (precízebben: EGT és Norvég Alap) közötti vita. A 
kormány a múlt héten jelentette be, hogy vizsgálatot kért a Kormányzati Ellenırzési Hivataltól (Kehi) a Norvég Civil 
Alaptól érkezı források miatt, amelyeket az Ökotárs Alapítvány kezel. 

Mint azt már hírül adtuk, az alapok szerint erre a kormánynak nincs joga, a kormány szerint viszont egyenesen 
kötelessége. 

Mire hivatkoznak az alapok? 

Az EGT és Norvég Alapok kezelését koordináló és felügyelı brüsszeli iroda, a Finanszírozási Mechanizmus Iroda 
(FMO) keddi levelében a kormány és a donor országok (Norvégia, Izland, Liechtenstein) közötti szerzıdésre hivatkozik. 

Eszerint: „az Ellenırzési Hatóság szerepét az Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Fıigazgatóság (EUTAF) tölti be. 
Az EUTAF jogszabály által létrehozott, önálló jogi személyiséggel rendelkezı központi költségvetési szerv. Az EUTAF 
ellenırzési hatósági feladatokat lát el az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a 
Kohéziós Alapból származó támogatások kapcsán, valamint a Kormány által meghatározott további ellenırzési 
feladatokat végez egyéb Európai Uniós és nemzetközi támogatásokkal kapcsolatosan, ideértve az EGT és a Norvég 
Finanszírozási Mechanizmusokat is.” 

Vagyis az alapok szerint csak az EUTAF-nak van ellenırzési joga a programokat illetıen. 

Mire hivatkozik a kormány? 

A kormány szerdai válaszában az államháztartási törvényre hivatkozott, amely szerint nemcsak lehetısége, hanem 
kötelessége ellenırizni a források felhasználását. 

Csepreghy szerint tisztázni kell, hogy miért zárták ki a versenybıl a többi pályázót: azért-e, mert nem a kiválasztott 
pályázó politikai identitásának megfelelıen gondolkoztak. 

Forrás: http://vs.hu/kinek-van-igaza-norveg-alap-ugyeben-0529 



 

 

 

 

 

 



Programajánló: 

2014. június 7.  Bárdudvarnok falunapja a Petörke-völgyben 

Egész napos Petörke Portéka, 
horgászverseny, fızıverseny, 
néptáncmősor, 
légvár és póni-lovaglás, 
Bodor Sára, Rosta Géza, 
motocross bemutató, 
Szabó Ádám, tombola, 
Meggyes Csaba, 
Somogy Táncegyüttes, tőzijáték, utcabál. 
Információ: www.bardudvarnok.hu 

 

2014. június 7-8. 10:00 és 14:00 óra Túra a farmon 

Helyszín: Bıszénfai Szarvasfarm 

A hangulatos zselici dombok között fekvı kis falu, Bıszénfa ad otthont a Kaposvári 
Egyetem EC Vadgazdálkodási Tájközpontjának. Az 1300 hektáron elhelyezkedı birtok 
több mint 1500 gímszarvasnak, 300 vaddisznónak, 200 dámvadnak, 150 muflonnak és 
mintegy 50 ıznek nyújt élıhelyet. A gazdaságban a nagyvadak mellett háziállatok – 
magyar szürke marha, rackajuh, ló, szamár, kecske és vizibivaly - tenyésztésével is 
foglalkoznak. 

Az egyórás túra során szakvezetı kíséretében ismerkedhetnek a látogatók a szarvasfarm 
lakóival, és a farm agancsgyőjteményével. Belépıjegy árak: Felnıtt: 500 Ft, Gyerek: 400 Ft.  

További információ: T.: +36 (82) 570 519, +36 (20) 977 6289, szarvasfarm@ke.hu,  

2014. június 14.  Zselici Hagyományırzı Fesztivál 

Helyszín: Szilvásszentmárton, Tóparti sétány 

10.00 Rendezvény megnyitása.  

11.00-12.00 Termelık és kiállítók bemutatása 

12:00-12:30 Kaposszerdahelyi Nyugdíjas Egyesület 

13:00-13:30 Máréfalvi Rozetta Ifjúsági Egyesület (Erdély) 

14:00-14:30 Zselickislaki Nyugdíjasok Egyesület 

15:00-15:30 Együd Árpád Alapfokú Mővészeti Iskola 

16.00-17.30 Juhos Együttes 

19.00-20.30 Nagy Feró és a Beatrice élı koncert 

21.00-24.00 Kocsis Janika élızene 

Termelıi kiállítások, kóstoltatások, gyermekprogramok, erdélyi és Tisza-tavi kézmőves vásár. 

Információ: Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület, iroda és levelezési cím:   

7400 Kaposvár, Füredi út 1.,  82/510-007, 30/451-1050, zselici.lampasok@gmail.com, www.zselicilampasok.hu.  

 

 

 



Mőhelykonferencia volt az iskolai közösségi szolgálatról 

Mőhelykonferencián mutatták be az iskolai közösségi szolgálathoz készült kulturális ajánlást és számos jó gyakorlatot a 
Magyar Nemzeti Múzeumban 2014. május 26-án. Az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet (OFI) által szervezett szakmai 
rendezvényt Hammerstein Judit kultúráért felelıs helyettes államtitkár és dr. Kaposi József, az OFI fıigazgatója nyitotta 
meg. 

A konferencia résztvevıit Dr. Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum fıigazgatója köszöntötte, aki kiemelte, az 
iskolai közösségi szolgálat egyik fontos feladata, hogy közelebb hozza a tanulókhoz a való életet. 

Hammerstein Judit beszédében felelevenítette: az elızı fejlesztési ciklusban a kulturális és a köznevelési intézmények 
6500 együttmőködési megállapodást kötöttek, és 200 virtuális múzeumi informatikai pont is létesült. A köznevelési és 
kulturális terület rendszerszerő együttmőködésre törekszik. Az iskolai közösségi szolgálat felelısségteljes és izgalmas 
új lehetıséget kínál a pedagógusoknak és a kulturális területen dolgozó szakembereknek. 2013 ıszétıl a Nemzeti 
Mővelıdési Intézet is jelen van fogadószervezetként a programban, eddig mintegy 80 közoktatási intézménnyel kötött 
az iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról szóló együttmőködési megállapodást. 

Dr. Kaposi József, az OFI fıigazgatója is kiemelt fontosságúnak tartja a kulturális és a köznevelési terület közötti 
együttmőködést, melynek új keretet biztosíthat a TÁMOP 3.1.15 induló projekt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a diákok 
számára motiváló erı, ha részt vehetnek a programok kialakításában, és kiválaszthatják, mely területeken 
tevékenykedjenek. Az elmúlt idıszak egyik legsikeresebb és legnépszerőbb köznevelési újításának nevezte az iskolai 
közösségi szolgálatot. 

A plenáris elıadások keretében dr. Gurmai Beáta, a Kultúráért Felelıs Államtitkárság fıtanácsosa ismertette Az Iskolai 
Közösségi Szolgálat elterjesztése a kulturális intézményekben címő ajánlást, mely jogszabályokat, módszertani 
segédletet, praktikus forgatókönyveket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz a kulturális és mővelıdési területen 
megvalósuló tevékenységek keretrendszerének kidolgozására, a küldı-, a fogadóintézmények munkájának 
megkönnyítésére. 

Szabó István politikai tanácsadó (EMMI, Köznevelésért Felelıs Államtitkárság) a közösségi szolgálathoz kapcsolódó 
jogi keretekrıl és lehetıségekrıl tartott elıadást, dr. Bodó Márton, az OFI tudományos munkatársa pedig a közösségi 
szolgálat bevezetése óta eltelt két tanév tapasztalatait összegezte kutatási eredményekkel és jó gyakorlat elemekkel 
alátámasztva. 

A további elıadások a távlati terveket és a már megvalósult programok eredményeit mutatták be. Az ismertetett jó 
gyakorlatok példaként szolgálnak arra, hogy az iskolai közösségi szolgálat milyen sokféleképpen valósulhat meg a 
kulturális ágazatban. 

Olvasásra ajánljuk: 

Elbírja-e a demokráciát a magyar osztályterem? 

A cikk itt olvasható: http://m.hvg.hu/itthon/20140514_A_diak_donti_el_mit_akar_tanulni__es_a_m 

 

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 


