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Norvég Civil Alap
2013. december 13-án megnyílt a Norvég Civil Támogatási Alap legújabb pályázati
kíírása. Az Akciópályázat célja rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások,
társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása. A
támogatható tevékenységek témája kizárólag az NCTA horizontális szempontjainak
valamelyike (vagy közülük több) lehet. Ezen szempontok és a pályázati kiírás letölthető a
norvegcivilalap.hu oldalról, vagy irodánkban személyesen átvehető.
Az előző évek nagy számú érdeklődésére való tekintettel a Tolna Megyei Civil Információs
Centrum január hónapban tájékoztató előadást szervez az aktuális pályázati kiírással
kapcsolatban, mely tájékoztató helyéről és idejéről január elején tájékoztatjuk a civil
szervezetek képviselőit.

Már megtekinthetőek a Nemzeti Üdülési Alapítvány 2014-es
pályázatai
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kiírta jövő évi pályázatait: a 2014-ben harmadik
évébe lépő Programra az Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó pénzügyi
eredményből 3,5 milliárd forintot biztosít - jelentette be Navracsics Tibor a Cafeteria
2014 című konferencián.
A miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta: az Erzsébet-program célja kezdettől fogva az
volt, hogy a szolgáltatókhoz beérkező profit azokhoz jusson el, akiknek talán kevesebb
lehetőségük van a kikapcsolódásra, nyaralásra. Az Erzsébet-program alapvető jellemzője
a szociális felelősségvállalás, ennek köszönhető, hogy az elmúlt időszakban összesen
negyedmillió ember jutott pihenési lehetőséghez.
A harmadik évébe lépő Erzsébet-program keretében összesen 62 pályázat kerül kiírásra,
amely az első évhez képest több mint kétszeres bővülést jelent a pályázati kiírások
számát tekintve. Ezen belül 4 szociális üdülési pályázatot hirdet meg az Alapítvány:
nagycsaládosok, fogyatékossággal élők és nyugdíjasok részére. Az idei év újdonsága a
nyugdíjasok számára meghirdetett fürdőbelépésre jogosító kiírás, ami több mint 50
fürdőhelyszínen vehető igénybe. A pályázatokat 2014. január 2-tól lehet beadni, és
ahogyan tavaly, úgy idén is a Tolna Megyei Civil Információs Centrum minden segítséget
megad a pályázóknak, így többek között lehetőség nyílik a pályázati anyagok teljes körű
összeállítására az irodában.
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Civil szervezetek gazdálkodásának vizsgálata 2013
A FIKSZ PONT Egyesület a Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület
közreműködésével
kutatást
végez
a
„NEA-TF-13-SZ-0229
Civil
szervezetek
gazdálkodásának vizsgálata” pályázat keretein belül, melynek célja egyrészt, hogy
feltárjuk azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a civil szervezetek gazdálkodási
lehetőségeit, másrészt megvizsgáljuk forrásbevonó képességüket. Arra szeretnénk kérni
Önt, hogy amennyiben egyetért kutatásunk célkitűzéseivel, járuljon hozzá az online
kérdőív kitöltésével a kutatás sikerességéhez. A kérdőívet 2013. december 31-ig lehet
kitölteni.
Online kérdőív linkje:
docs.google.com/forms/d/1duUbTtt6GE0glYOlqFUvtoVEpjP-_6IcHr2yJQBqvZ8/viewform

Városi Örömünnep 2014
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft.
nagy szeretettel invitál minden kedves érdeklődőt a 2013. december 31-én (kedden)
megrendezésre kerülő Városi Örömünnepre. Helyszín a megújult Béla király tér, 22.00 és
01.00 óra között.
Program:
22.00 Szilveszteri toborzó a Tücsök Zenés Színpad szólistáival
23.00 Kiss Kata Zenekar koncertje
23.45 Pohárköszöntő: Eszterbauer János,
a Szekszárdi Borászok Céhének vezetője
Újévi köszöntő áldást mond Dr. Kaszó Gyula református tiszteletes
„Boldog Új Évet Szekszárd” – Tücsök Zenés Színpad
Harangkongatás, éjféli visszaszámlálás
00.00 Himnusz
Újévi köszöntőt mond Horváth István
Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere
Tűzijáték
00.20 Somló Tamás műsora
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