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Kedves Partnereink!
Ezúttal egy rendhagyó különszámmal jelentkezünk. Tekintettel arra, hogy a nyár a
pihenés, a szabadságok időszaka volt, nehéz lett volna programokat szervezni, a
hírlevelet valós tartalommal megtölteni. Így a nyári időszakban volt időnk megtervezni az
év második felét. Nagyon sok ötlet született arra, hogy miként lehetne az év hátralevő 4
hónapját hasznosan, tartalmasan kitölteni. Ezért arra gondoltunk, hogy most egy
rendhagyó hírlevél formájában összeszedjük Nektek azokat az ötleteket, terveket
melyekkel az idei év fennmaradó részére készülünk. Az alábbiakban olvasható programok
azonban inkább csak egyfajta tájékoztató, beharangozó jellegűek, néhol még konkrét
dátumok nélkül, és arra szolgálnak, hogy terveinket megosszuk veletek, hogy véleményt
mondhassatok arról, van e valami, ami érdekelne benneteket és esetleg kihagytuk?
Alábbiakban tehát tervezett programjaink, szigorúan csak tájékoztató jelleggel:

2013. OKTÓBER 10.
Kezdjük egyből a legfontosabbal, egy olyan programmal melynek már megvan az
időpontja. Nagy fába vágtuk a fejszénket, és erőfeszítéseinket siker koronázta. Valamikor
a nyár folyamán merült fel bennünk a gondolat, hogy egy nagyszabású civil konferenciát
szeretnénk, melyre egy civil ügyekért felelős politikust szerettünk volna meghívni, hogy
azok a civil szervezetek is első kézből értesülhessenek a civileket érintő kormányzati
elképzelésekről, akik nem tudnak rendszeresen megjelenni az országos, rendezvényeken.
Így jutottunk el Dr.Latorcai Csaba egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért
felelős helyettes államtitkár Úrhoz, aki elfogadta meghívásunkat és 2013. október 10-én
Szekszárdon tart egy előadást, „A civil szervezetek működési környezetének javítása
címmel”. Az előadás nagy valószínűséggel a polgármesteri hivatal tárgyalójában lesz, de
az még a résztvevők száma miatt változhat. A nagy érdeklődésre való tekintettel előzetes
regisztrációhoz kötnénk a belépést, erről, valamint a programokról a későbbiekben
részletes tájékoztatót küldünk.

Információs napok
Az idei évben két információs nap sorozattal készülünk a már megszokott rend szerint.
Eszerint minden járási székhelyeken megjelenünk egy tanácsadóink társaságában. Egyik
témánk mely terveink szerint szeptember végén indulna, szervezetfejlesztési
tanácsadónkkal, melynek témája a foglalkoztatás és az önkéntes munka. Reményeink
szerint a megyei Munkaügyi Központ egy-egy munkatársa is elkísérne bennünket.
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A másik információs nap-sorozat valamikor november kerülne megtartásra, melynek
témája jogi jellegű lenne. Az Ügyvéd Úr többnyire a közszférát megcélzó jogi
változásokkal fog foglalkozni.

Közszféra-civil szféra
Programunk egyik fő pillére, hogy vállaljuk a közszféra és a civil szféra közti
kommunikáció javítását. Ennek a vállalt feladatunknak eleget téve egy olyan
szimpóziumot szervezünk, ahol egy asztalhoz tudjuk ültetni a helyi, megyei vezetőket és
a civil szervezetek képviselőit.

NEA 2014
Ahogyan az előző években, úgy idén is nagy érdeklődésre számítunk az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által felügyelt nemzeti Együttműködési Alap 2014. évre
vonatkozó működési pályázata. Az eddig megszerzett információk alapján idén is télre
fog esni a beadás időpontja.
Tekintettel arra a tényre, hogy a pályázat milyen nagy érdeklődést vált ki a civil
szervezetekből, a Tolna Megyei Civil Információs Centrum idén is egy, az egész megyét
lefedő információs nap sorozatot szervez. A Centrum munkatársait idén az érintett
minisztériumban fogják ellátni a legújabb kiírás hasznos információival, így első kézből
tudjuk az információt átadni. Tervezett témáink a pályázattal kapcsolatos gyakorlati
kérdések megválaszolása, az EPER rendszer használata lesz. Az időpont a kiírás
függvényében november vége, december eleje lesz.

Képzések
Régóta tervezzük, hogy a velünk egy székházban működő Nyitok Tanulási Központtal
együttműködve egy számítástechnikai képzést szervezünk civil vezetőknek. Téma az
egyre gyakoribb on-line ügyintézés. Ki kívánunk térni a NAV által használt elektronikus
felület használatára és a leggyakoribb pályázói tájékoztató felületek gyakorlati
tudnivalóira.
Az aktualitásokról továbbra is mindig értesítést fogunk küldeni, valamint a szokásos
hírlevelet is minden hónap 20.-ig el fogjuk juttatni az adatbázisunkban lévő civil
szervezetek felé.
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