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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: 

� Az EMMI kulturális feladatai 2015- ben 
� NEA logó használata 
� Tájékoztató a Civil Szervezetek beszámolóinak feldolgozottságáról 
� Falusi turizmus népszerűsítése 
� Hőskeresésre fel! - Elindult a Leleményes Hőseink Program 
� Projektek százait segíti az MNVH 
� Százmillió forint értékű adomány felhasználásáról döntött a Karitatív 

Tanács 
� Stratégiai partnerségi megállapodások 26 civil szervezettel 

 

 

 

 

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! 

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

Az EMMI kulturális feladatai 2015- ben 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a költségvetési törvény csütörtökön benyújtott tervezete szerint 2015-
ben mintegy 38,3 milliárd forintot költhet kulturális célokra. 

A közgyűjtemények támogatására az idei összegnél csaknem 900 millióval kevesebbet, 11,56 milliárdot, a művészeti 
intézményekre azonban majd 1,9 milliárddal többet, 10,67 milliárd forintot irányoz elő a tervezet, amely a két területen 
4,71 milliárd, illetve 5,84 milliárd forint saját bevétellel is számol. 

A Design Terminál támogatására az ideihez hasonlóan 594 milliót szán a kormány, 71 milliós saját bevétel mellett. Az 
egyéb kulturális intézmények esetében - az idei 3,1 milliárdos támogatás után - 2,2 milliárdos állami támogatás és 1,41 
milliárdos bevétel szerepel a költségvetés tervezetében. 

A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatokra 704 millió forintot fordíthat az Emmi, az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 229 millió forint lesz, a Zeneakadémia történeti orgonáinak 
restaurálására az idei összeg kétszeresét, 400 millió forintot, az intézmény működésének kiegészítő támogatására pedig 
- az idei évhez hasonlóan - 500 millió forintot szán jövőre a kormány. 

Határon túli kulturális feladatok támogatására 43 millió, kulturális szakdiplomáciai feladatokra 10 millió, az EU-
tagságból eredő kulturális együttműködésekre pedig 12 millió forint jut jövőre. Noha a filmes támogatások többségét a 
Magyar Nemzeti Filmalap és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság osztja szét, filmszakmai támogatásokra az Emmi 
költségvetésében is szerepel 70 millió forint. 

A közkultúra, a kulturális vidékfejlesztés és a nemzetiségi kultúra támogatására 686 millió, művészeti tevékenységek és 
egyéb fejezeti feladatok támogatására - az idei 540 millió majd két és félszeresét - 1,36 milliárdot, az előadóművészeti 
törvény végrehajtásából adódó feladatokra pedig mintegy 160 millió forinttal kevesebbet, 1,39 milliárd forintot rendel a 
tervezet. 

Jövőre a kormány - az idei 1,84 milliárd után - 1,53 milliárddal finanszírozza a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a 
Budapesti Őszi Fesztivál megrendezését. A közkönyvtári kölcsönzési jogdíjakra 79 millió, a művészeti nyugdíjsegélyek 
megtérítésére 1,53 milliárd, egyéb színházi támogatásokra pedig 56 millió forintot fordíthat a minisztérium. 

A Várpalotai Trianon Múzeum támogatása 44 millió, egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 
pedig 1,2 milliárd forint lesz 2015-ben. 

Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatására 97 millió, a Területi Művelődési Intézmények 
Egyesülete támogatására 396 millió forint jut, míg a Magyar Írószövetséget 26 millió, a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulatot 22 millió forinttal támogatja az állam. 

A hódmezővásárhelyi Emlékpont Központ támogatására 22 millió, a Liget Budapest projekt előkészítésére és 
megvalósítására 9 millió, egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatására - az ideihez 
hasonlóan - 2,85 milliárd, a roma kultúra támogatására pedig 53 millió forintot irányoz elő a 2015-ös költségvetés 
tervezete. 

Forrás: http://www.kultura.hu/kulturpolitika/emmi-kulturalis 

NEA logó használata 

A Nemzeti Együttműködési Alap logójának honlapon történő megjelenítéséhez az 
Ön honlapjának forráskódjába az alábbiakat kell beilleszteni:  

Forrás: http://civil.info.hu/web/nea/nea-logo-megjelenitese 

Amennyiben Ön támogatásban részesült a Nemzeti Együttműködési Alap terhére a kedvezményezett szervezet 
hivatalos oldalába, illetve a támogatott projekt honlapjába a fenti kód beépítése feltétlenül szükséges. 



Kire hat az átok? Zen tanítómese az átkozódásról 

Élt egyszer egy idős zen mester, aki nemcsak a meditációban, hanem a harcokban is jeleskedett. Már öreg volt, de mégis 
le tudta győzni a kihívóit. Híre elterjedt messzi földön és sok tanítvány jött hozzá. 

Egy nap egy kételyes hírű, dölyfös, fiatal, erős harcos érkezett a mester falujába és azzal kérkedett, hogy Ő majd legyőzi 
az idős zen mestert. A fiatal harcos általában megvárta, hogy az ellenfele tegye meg az első lépést és megfigyelte 
támadója harcmodorát, gyengeségeit és aztán kegyetlenül kihasználva ellenfele gyenge pontját villámgyorsan lecsapott. 
Eddig minden párviadalból győztesen került ki. 

Az idős mester elfogadta a kihívást a harcra. Ott álltak egymással szemben és a fiatal harcos sértéseket és 
gúnyolódásokat vágott az idős mester fejéhez. A zen mester csak állt csendesen és tekintetét a gőgös harcosra szegezte 
szelíden. Amikor a fiatal látta, hogy sértegetéssel nem ér el semmit köpködni kezdett, majd pedig átkozódni. Az idős 
bölcs meg sem moccant csak állt türelmesen. Órák teltek el így. Végül a harcos semmi újat nem tudott kitalálni és 
megsemmisülten állt a zen mester előtt. Érezte, hogy alul maradt és elismerte a vereséget. 

A „harc” végezetével a tanítványai körbevették az idős mestert és így kérdezték? – Mester, hogy tudtad elviselni ezt a 
sok gúnyt, sértegetést és átkozódást? Erre a Mester így felelt: 

- Ha valaki ajándékot hoz, amit nem fogadok el, vajon kié marad az ajándék? 

 

Forrás: http://www.mindenegybenblog.hu/igaz-tortenetek/kire-hat-az-atok-zen-tanitomese-az-
atkozodasrol#.VFVzpmDWeFk.facebook  

Tájékoztató a Civil Szervezetek beszámolóinak feldolgozottságáról 

A 2014. október 15-i nyilvántartási adatok szerint 81.097 db bejegyzett, működő civil szervezet van, ezek közül jelenleg 
30.333 db közhasznú jogállás minősítéssel rendelkezik. Az Országos Bírósági Hivatalhoz 2014. május 1. és október 15. 
közt kb. 44.440 db beszámoló érkezett. A beszámolók közel 60 %-át, - mintegy 25.200 db-ot - május 26-június 3. között, 8 
munkanap alatt küldték meg a civil szervezetek. 

A feldolgozás gyorsítása érdekében az OBH Elnöke rendkívüli 
intézkedéseket vezetett be, ezen kívül négy autizmussal élő 
fiatal is lelkesen besegít a munkába. A nagyon rövid idő alatt 
beérkezett jelentős mennyiségű beadvány manuális feldolgozása 
ugyanakkor csak megfeszített munka mellett és csak hosszabb 
határidővel volt lehetséges. 

A munka eredményét mutatja, hogy míg 2014. júniusban 2277 
db, júliusban 4245 db, addig augusztusban 8565 db, 
szeptemberben pedig 12.369 db beszámolót dolgoztunk fel; 
egybevetve a beszámoló-érkezést és az évi több, mint 2300 darab igazolás kiadására irányuló kérelmet meghaladó 
ügyterhet, mostanra a beérkezett beszámolók 80%-át közzétettük. 

Továbbra is kérjük a civil szervezeteket, hogy beszámolóikat ne a határidő lejárta előtti utolsó napokban küldjék, hiszen 
a folyamatos feldolgozást és a névjegyzékben történő közzétételt ez rendkívüli módon megnehezíti! 

Forrás: http://birosag.hu/media/aktualis/tajekoztato-civil-szervezetek-beszamoloinak-feldolgozottsagarol 

 

Falusi turizmus népszerűsítése 

A Falusi Turizmus (www.falusiturizmus.hu) a Vidékjáró (www.videkjaro.hu) és a Sokszínű Vidék 
(www.sokszinuvidek.hu) internetes turisztikai portálok közös médiakampányba fogtak a falusi turizmus, a falusi 
vendéglátás és a falusi vendégasztal népszerűsítésére. Ez konkrét számokkal alátámasztva 3 weboldalon havi 200 000 
látogatót, Facebook oldalakon 42.000 követőt, valamint on-line programajánló hírlevelükön keresztül 6000 potenciális 
olvasót, turistát jelent. PR-cikkeken keresztül a szálláshelyekről, vidéki éttermekről, borászatokról, helyi termelőkről, 
lovastanyákról, vidéki településekről, új beruházásokról szóló beharangozó cikkek készülnek.  

Az egyes beharangozók professzionális PR-cikk formájában készülnek el, ahol az adott család vagy gazdálkodó 
élettörténetén keresztül kerül bemutatásra a vendégház kínálata. 

 



 

Hőskeresésre fel! - Elindult a Leleményes Hőseink Program 

A Nemzeti Művelődési Intézet egyedülálló ifjúsági közösségi programot indít útjára 2014. november 10-e és 2015 
márciusa között. A „Leleményes hőseink” program az általános és középiskolás tanulókból álló ifjúsági közösségek 
erejét teszi láthatóvá helyi településfejlesztésről való gondolkodás számára. A kezdeményezés helyi hősök felkutatására 
ösztönzi a települések és városrészek azon fiataljait, akik érdeklődnek lakóhelyük történelme, valamint aktuális 
folyamatai iránt, emellett motivációt éreznek a változtatásért való aktív cselekvésre is. 

A „Leleményes hőseink” program a tudatos közösségi cselekvés kultúráját kívánja átadni a közösségi művelődés 
eszközrendszerével az érdeklődő fiatalok számára. A Nemzeti Művelődési Intézet országszerte felhívást tesz közzé 
helyi hősök – a településért aktívan cselekvő példamutató személyek – felkutatására, valamint az ő példájukból 
kiindulva fiatalok által igényfelmérésen alapuló projektek létrehozására, illetve lehetőség szerint lefolytatására. A 
csatlakozó fiatalok megyei felkészítő napokon sajátíthatják el az ötleteik megvalósításához, valamint a programban való 
részvételhez szükséges ismereteket. Az ifjúsági közösségek által bemutatott projektek és projekt-tervek közül a Nemzeti 
Művelődési Intézet a legértékesebbnek ítélt munkák megvalósítását vagy folytatását szakmailag támogatja. 

 Megyénként egy középiskolás, valamint egy általános iskolás csoport kezdeményezését karolja fel a Művelődési 
Intézet. 

További információ: 

http://www.nmi.hu/hu/Hirek/Hoskeresesre-fel-Elindult-a-Lelemenyes-Hoseink-Program#.VFzToPJ6He4.facebook 

Csónakkal a föld alatt 

A Tapolcai-tavasbarlang hamarosan nem csak a földalatti csónakázás élményét nyújtja majd, hanem egy 700 
négyzetméteres, interaktív, természettudományi kiállítással és 3D-s vetítőteremmel is várja a látogatókat. 

A Csodálatos karszt elnevezésű kiállítás abban a fogadóépületben kap helyet, amelyet szeptemberben adtak át,  s amely, 
immáron korszerű beléptető rendszerrel, s kulturált vizesblokkokkal várja mind az egyéni, mind a csoportos 
vendégeket. Az uniós támogatásból megvalósuló, 300 millió forintos projektet október 31-én mutatta be a sajtó 
képviselőinek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, többek között elmondta, hogy a látogatóközpont 
létrehozása nem csak minőségi fejlesztést jelent a térség turizmusában, hanem, remélik, hozzájárul majd a vendégszám 
növeléséhez is. Az 1903-ban feltárt, s 1913 óta látogatható barlang jelenleg, évi 100 ezer látogatóval büszkélkedhet, de az 
üzemeltető ennél is többre számít 2015-től kezdődően. 

Bővebben: http://turizmus.com/ujdonsag/csonakkal-a-fold-alatt-1125401 

Mindössze egy szemeteskukát és egy összegyűrt sima papírt használt fel, hogy bemutassa az egyenlőtlenséget. 
 

Egy amerikai tanár egy papírlapot adott a gyerekek kezébe és azt kérte gyűrjék gombóccá. Egy kísérlettel akarta 
bemutatni, hogyan működnek a kiváltságok a társadalomban. 

A tanár leültette a gyerekeket és az első pad elé odatette a kukát. - A játék nagyon 
egyszerű - mondta. Ti mind egy ország polgárai vagytok, és mindnyájatoknak 
lehetősége van arra, hogy meggazdagodjon és feljebb kerüljön a társadalmi 
ranglétrán. - Ehhez nem kell mást tennetek, mint beledobni a kukába a 
papírgombócot úgy, hogy ülve maradtok. 

Kiknek könnyebb? 

Természetesen e kijelentés hallatán a terem hátsó felében ülök rögtön lázadozni 
kezdtek. A terem elején ülőknek sokkal nagyobb esélyük van, hogy betaláljanak a kukába. A tanár erre nem reagált. 

A „verseny” végén egyértelmű eredmény született: az első padokban ülők mind beletaláltak, a hátsó sorokból azonban 
épp csak a kosár közeléig tudtak eldobni a diákok. 

A tanár így összegezte a játékból levonható tanúságot: minél közelebb ültél, annál jobbak voltak az esélyeid – ez a 
kiváltság. Észrevettétek, hogy csak azok kiabáltak fair-play-ért, akik hátul ültek? Az elől ülők észre sem vették, vagy 
nem foglalkoztak kiváltságos helyzetükkel, hiszen "beleszülettek", így csak azt a pár méter látták, ami köztük és a céljuk 
között van. 

„Az a feladatotok az, hogy észrevegyétek a kiváltságot, amit úgy hívnak tanulási lehetőség és használjátok fel az itt 
megszerzett tudást arra, hogy képviseljétek azokat, akik mögöttetek vannak.” 

 



 

Projektek százait segíti az MNVH 

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat több száz új program, a helyi közösségeket erősítő ötlet megvalósítását támogatja, 
hogy javítsa az életfeltételeket, munkahelyeket teremtsen és szélesítse a kulturális kínálatot. A következő években több 
EU-forrás jut a vidéki élet vonzerejének növelésére. Ezt a szerteágazó tevékenységet hangolja össze a Magyar Nemzeti 
Vidéki Hálózat (MNVH), amely több száz új program, a helyi közösségeket erősítő ötlet megvalósítását támogatja – 
mondta  Mezőszentgyörgyi Dávid, a szervezet főtitkára az MTI-nek. 

Az Európai Unió (EU) azért különít el növekvő pályázati kereteket - Magyarország esetén a korábbi 9-ről 15 milliárd 
forintra emelt összeget - a vidékfejlesztésre, mert fontosnak tartja a városok és a vidék népessége közötti egészséges 
egyensúly fenntartását - magyarázta a főtitkár. Az elnéptelenedő falvak, illetve a túlzsúfolttá váló városok ugyanis 
ökológiai gondokat, szociális feszültségeket idézhetnek elő, ennek megelőzése pedig közös érdek. A vidékről való 
elvándorlási kényszert pedig az életfeltételek javításával, munkahelyek teremtésével, az adott térségekben a kulturális 
kínálat szélesítésével és jól működő közösségek kialakításával lehet előmozdítani - tette hozzá. 

Bővebben: http://www.fatosz.eu/projektek+szazait+segiti+az+mnvh.html 

Önkéntességet népszerűsítő kampányt indít az EMMI 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma november 24-én önkéntes munkát népszerűsítő kampányt indított el, amely december 5-éig, 
az Önkéntesek Világnapjáig tart. Az akció célja, hogy felhívja a figyelmet az önkéntes tevékenységek széles körére és az önkénteseket 
foglalkoztató szervezetekre, intézményekre. Az önkéntes tevékenységekben a miniszter és az államtitkárok is részt vesznek. 

Sokan csupán egy ételosztással azonosítják az önkéntes munkát, pedig mindenki találhat olyan feladatot, amelyet 
szabadidejében végezve – amellett, hogy egy jó ügyet szolgál, – még örömét is leli az adott tevékenységben. 

A kampányban az EMMI vezetői különböző önkéntes munkát vállalnak az ország több településén, ahol 
bekapcsolódnak egy-egy helyi szervezet, csoport munkájába. A kampányban részt vevők – az EMMI minisztere és 
államtitkárai – az általuk választott önkéntes tevékenységre hívják fel a figyelmet, otthonokba látogatnak el, étel-, 
italosztásban segédkeznek, gyerekekkel foglalkoznak, terepet rendeznek, süteményeket sütnek, művészeti 
programokban vesznek részt – és azért is kampányolnak majd, hogy minél többen válasszák az általuk népszerűsítendő 
önkéntes segítségnyújtást - természetesen ezzel is erősítve a társadalmi felelősségvállalás szerepét és fontosságát. 

Balog Zoltán indította el ma az EMMI kampányát azzal, hogy egy budapesti idősek otthonában csatlakozott az 
önkéntesekhez és beszélgetett a délelőtt folyamán az otthon lakóival. 

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár pedig délután Miskolcon fogyatékos gyerekekkel való 
foglalkozásba kapcsolódik majd be. 

Az EMMI vezetői – akik közül többen rendszeresen végeznek önkéntes tevékenységet – a kampány folyamán az ország 
több településén önkéntes feladatot vállalva, együttműködve a helyi önkéntes közösséggel, arra is fel kívánják hívni a 
figyelmet, hogy vannak olyan segítő, civil szervezetek, amelyektől meg lehet tanulni a segítségnyújtást, s amelyhez 
kapcsolódva a felnövekvő fiatalok tudatos, aktív állampolgárokká válnak, érzékenyebbek lesznek a társadalmi 
problémákra, de felnőttként is elkezdhető az önkéntes tevékenység. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyik fontos célja, hogy erősítse a társadalmi felelősségvállalást, a szolidaritást a 
közgondolkodásban. Példa erre az iskolai közösségi szolgálat megvalósítása, vagy az önkéntesség fontosságát hirdető 
események, programok támogatása, de a 2010-ben alapított Pro Voluntarius díj is ezt az ügyet szolgálja, amellyel 
szervezetek, illetve magánszemélyek közösségért végzett önkéntes tevékenységét ismeri el a tárca. 

A december 5-éig tartó kampány szlogenje: „Nem elég egy gondolat, szükséges az akarat is, amelyet tettek követnek: 
vállalj Te is önkéntes munkát!” 

Forrás: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/onkentesseget-nepszerusito-
kampanyt-indit-az-emmi 

 

 

 



Százmillió forint értékű adomány felhasználásáról döntött a Karitatív Tanács 

A ruhákat és használati tárgyakat a tagszervezetek juttatják el a rászorulókhoz. 

Több mint százmillió forint értékű, az adóhatóság által lefoglalt ruhanemű, használati tárgy jótékony célú 
felhasználásáról döntött a Karitatív Tanács - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és 
civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkársága csütörtökön az MTI-vel. 

A közlemény szerint a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, a Katolikus Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyar Vöröskereszt alkotta tanács hétfői ülésén döntött az adomány 
felhasználásáról. A ruhákat és használati tárgyakat a tagszervezetek juttatják el a rászorulókhoz. 

A karitatív szervezetek arra kérnek mindenkit, hogy a hideg idő beköszöntével figyeljen oda jobban a környezetére, 
hiszen a téli fagyokkal szemben az idős, egyedülálló, a hétköznapokban is segítségre szoruló emberek ugyancsak 
védtelenek - olvasható a közleményben. 

Stratégiai partnerségi megállapodások 26 civil szervezettel 

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 26 stratégiai partnerségi megállapodást adott át a kertészet, a vetőmag, a méhészet, a 
növényvédelem, az állatgyógyászat, a hús- és élelmiszeripar, az édességipar, a haltermelés, a vadászat, az erdészet, a gabona-
feldolgozás, a takarmánygyártás, valamint a fiatal gazdák érdekképviseletének területén működő civil, illetve szakmaközi szervezet 
képviselői számára. 

A miniszter elmondta, a szaktárca az új kormányzati ciklusban is folytatni kívánja azt a közös munkát, amelyet még 
2012-ben indított el. Ezt a törekvést szolgálja az is, hogy a tárca eddig 28 szervezettel kötött ilyen jellegű megállapodást, 
amelyek között 3 szervezet (Magyar Solymász Egyesület, Magyar Vadgazdálkodási Szakértők Országos Egyesülete, Pro 
Silva Hungaria Egyesület) újonnan csatlakozott az Földművelésügyi Minisztérium stratégiai partnereihez. 

Ezek az egyezmények minden eddiginél szorosabb együttműködéseket tesznek lehetővé az ágazatokat érintő 
jogszabályok előkészítésében, az átfogó programok és stratégiai dokumentumok megalkotásában. A hatékony 
együttműködés alapja a partnerek valamint a minisztérium közötti kölcsönös információcsere, a rendszeres 
egyeztetések és konzultációk. 

A stratégiai partnerek az agrárium, az élelmiszeripar súlyponti ágazatait képviselik, valamint komoly szerepet vállalnak 
a magyar vidék és a nemzet értékeinek megőrzésében is. 

A szaktárca agrárpolitikájában központi helyet foglalnak el azok a fejlesztések, amelyek új munkahelyeket hoznak létre 
és egyre több családnak biztosítanak tisztes megélhetést. A hatékonyan működő társadalmi szervezetek a vidék és az 
ország gazdaságának fontos mozgatórugói. Ennek jegyében születtek a stratégiai partnerségi megállapodások, amelyek 
a civil szervezetek által őrzött értékeket közvetlenül be tudják kapacsolni a jogalkotás folyamatába. 

Forrás: http://nonprofit.hu/hir/strategiai-partnersegi-megallapodasok-26-civil-szervezettel 

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! 

Honlapunk: www.sie.hu,  

E- mail: somogyifjusagaert@gmail.com 


