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NEA 2014
December 2.-val lezárultak a NEA 2014 működési és szakmai pályázatainak beadásai. A
pályázatokat a tavalyi rendszerhez hasonlóan idén is 5 kollégiumhoz lehetett beadni, és a
minisztériumi ígéretek szerint az elbírálás és szerződéskötés gördülékenyebben és sokkal
gyorsabban fog megtörténni.
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum is folytatta a tavaly megkezdett road-show-ját
a pályázati kiírással kapcsolatban, így még a kiírást követően minden járási székhelyen
meg tudtunk jelenni a minisztériumtól kapott tájékoztatási anyaggal. Ezen kívül
telefonon, e-mailben és személyesen is informáltunk mindenkit akinek a pályázat
beadása közben kérdése merült fel. Reméljük idén is sok érvényes, és eredményes
pályázat születik Tolna megyében, és természetesen a megvalósítás és az elszámolás
időszakában is állunk a civil szervezetek rendelkezésére.

Információs napok
Aktuális témánk a foglalkoztatás és az önkéntes munka, mely az új törvényi változások
miatt nagyban fogja érinteni a civil szervezeteket és a közoktatásban részt vevő
intézményeket is. A témával szinte minden járási székhelyen megjelentünk már, de a
nagy érdeklődésre való tekintettel decemberre is 2 alkalmat tervezünk még. Ezek közül a
szekszárdi egy rendhagyó előadás lesz. Az önkéntesség kérdését ezúttal nem a civil
szervezetek oldaláról, hanem a közoktatási intézmények felöl közelítjük meg. Elméleti
oldalról Gerzsei Péter a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi
Tankerületének igazgatója mondja el a központi elképzeléseket, gyakorlati oldalról pedig
Heilmann Józsefné a Garay János Gimnázium igazgatója mondja el tapasztalatit,
fogalmazza meg az intézmények elvárásait az új rendszerrel kapcsolatban.
Decemberi időpontjaink:
Szekszárd 2013. december 9. (hétfő) 15.00, CIC székház (7100 Szekszárd Béla tér
6.)
Tamási 2013. december 11. (szerda) 10.00, Tamási Művelődési Központ (7090
Tamási, Szabadság út 50.)
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Közszféra-civil szféra
Programunk egyik fő pillére, hogy vállaljuk a közszféra és a civil szféra közti
kommunikáció javítását. A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő
termében Bátaszék és környező településeinek közszférában dolgozói illetve civil
szervezetinek részvételével került sor egy közös fórumra. A találkozón mintegy 30 civil
szervezet és 10 település képviselte magát Bátaszékről és környékéről. Nagy sikernek
könyveljük el, hogy egy kísérleti jelleggel elindított rendezvényen ilyen nagy számú volt
a részvétel, és hogy sikerült egy asztalhoz ültetni a civil szervezetek képviselőit és a
települések polgármestereit. A rendezvény jó alkalom volt az együttműködések
erősítésére, és reményeink szerint jövőre a megye több településén is hasonló
rendezvényeket fogunk tudni megvalósítani.

Kiállítás
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum ad otthont a Bárka Művészeti Szalon „Bead
László emlékkiállításának. A kiállítás megnyitója 2013. december 4-én 17 órakor lesz a
Tolna Megyei Civil Információs Centrum kiállító termében. A kiállítást megnyitja Lönhárd
Ferenc a Bárka művészeti Szalon vezetője, közreműködik Tóth István – gitár. A tárlat
2014. január 15-ig tekinthető meg hétköznap 8-16 óráig.

Számít a szavam!
társadalmi egyeztetés indult a 2014-20-as időszak uniós forrásairól
Szakértők és érdeklődő állampolgárok véleményét, javaslatait is várja a Kormány a
2014-2020 között elérhető uniós források felhasználásával kapcsolatban. Az operatív
programok társadalmi egyeztetésének keretében a www.szamitaszavam.hu oldalon
megismerhetik az új uniós ciklusra tervezett operatív programok tartalmát, a fejlesztések
irányait.
A www.szamitaszavam.hu oldalon található Partnerségi menüpont átvezeti az
érdeklődőket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján található Partnerségi Fórumra,
ahol megtalálhatják a tervezett operatív programok teljes szövegét, valamint egy
regisztrációs folyamat után véleményeket, javaslatokat is írhatnak az egyes
programokhoz kapcsolódóan. Az operatív programok két lépcsőben kerülnek
társadalmasításra, elsőként az Emberi Erőforrás Operatív Program, a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Program, az Integrált Közlekedésfejlesztési Program, a Területés Településfejlesztési Operatív Program, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program, valamint a Vidékfejlesztési Program. A társadalmi konzultáció során a
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beérkezett hozzászólások nyilvánosak, a felhasználók láthatják a programokhoz érkezett
összes szakmai kommentárt.
A beérkező véleményeket a Miniszterelnökség koordinálásával a szakminisztériumok és a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kollégái közösen dolgozzák fel. Az észrevételek
beépülhetnek a Kormány és az Európai Bizottság tárgyalásaiba, így garantálva, hogy
Magyarországon a következő uniós költségvetési ciklus során olyan fejlesztések
valósuljanak meg, amelyek széleskörű társadalmi támogatottsággal bírnak. A társadalmi
egyeztetés eredményéről a feldolgozást követően minden hozzászóló értesítést kap a
regisztrációkor megadott email címen.
Magyarország Kormánya a hazánkba érkező uniós forrásokat átláthatóan, széles körű
egyeztetéseket és konzultációkat követően úgy szeretné felhasználni, hogy mind a
lakosság, mind a szakmai képviselők álláspontja egyaránt megjelenjen a megvalósuló
fejlesztésekben.

ADVENT
Vasárnap kezdődött az advent, amely karácsonyig tart. A keresztény világban ezt az
időszakot Jézus születésének ünnepére való várakozás hatja át. Az adventi készület
hagyománya a negyedik századból ered, amikor a vízkeresztkor tartott keresztelések
előtt háromhetes előkészületi időt tartottak. Ebben az időszakban gondoljunk családi,
baráti kapcsolatainkra, ápoljuk azokat, és segítsünk a rászorulókon.
Az adventi készület hagyománya a 4. századból ered, amikor a vízkeresztkor tartott
keresztelések előtt háromhetes előkészületi időt tartottak. A következő században ez a
várakozás átalakult: már a karácsonyra, Krisztus megszületésének ünnepére készültek
lelkileg a keresztények az ünnepet megelőző hat héten keresztül, ebből rövidült le a négy
vasárnapot átívelő adventi időszak.

„ADVENTI TALÁLKOZÁSOK”
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
szervezésében
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Luca napi ajándék délután lányoknak, háziasszonyoknak!
Korábban e jeles dátum a nők számára dologtiltó nap volt. Az ősi hiedelem szerint e
napon tilos volt a lányoknak, asszonyoknak dolgozniuk. Ezt a hagyományt szeretnénk
feleleveníteni és a karácsonyi nagy készülődés és rengeteg teendő előtt egy kis
feltöltődést biztosítani a családok nőtagjai számára. A programok között szerepel az
otthoni gyors frizurakészítésről, sminkelésről, egészséges karácsonyi menükről, lakás és
fenyőfadíszítésről stb. szóló előadások, bemutatók kézműves foglalkozással egybekötve.
A szükséges alapanyagokat mi biztosítjuk.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

TOLNA MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM
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