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Tervezett információs napok
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum 2013-ban is folytatni szeretné a már
megkezdett munkát a civil társadalmat érintő változások kapcsán. Hasonlóan a 2012-es
NEA pályázathoz kapcsolódó információs nap sorozathoz, az aktuális témák köré
szervezett információs napok minden járási székhelyen megtartásra kerülnek. Terveink
szerint 2013 első negyedévében szeretnénk egy stratégiai egyeztetést létre hozni a civil
szervezetek képviselőivel és a megyei illetve városi vezetéssel a jövőbeni
együttműködésekről. Az eseményre várjuk Horváth István Polgármester Urat, Dr. Puskás
Imrét a megyei közgyűlés elnökét, valamint a városi-, a megyei önkormányzat és a
megyei kormányhivatal civil ügyekért felelős osztályvezetőit. Tekintettel a meghívottak
egyéb elfoglaltságaira az időpont még szervezés alatt van, és az is biztos, hogy ebben az
esetben csak egy alkalmat tudunk leszervezni, a megyeszékhelyen.
Egyéb szervezés alatt álló – már minden járási székhelyet érintő – információs napjaink
témái: - a civil törvény változásai, hasznos információk, - adóbevallások, adó 1%
igénylés lehetőségei civil szervezetek számára, - NEA 2013 pályázat bírálata, a beadott
pályázatokkal kapcsolatos kérdések megválaszolása. Terveink szerint jogi, pénzügyi
tanácsadók
valamint
az
Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő
munkatársainak
szakértelmével kívánjuk az előadásokat színesebbé tenni.

CIC regisztrációs számok
Munkánk elengedhetetlen része, hogy a Tolna megyében tevékenykedő civil
szervezetekkel kapcsolatba tudjunk lépni, őket informálni, szolgáltatásainkkal segíteni
tudjuk. Ennek kapcsán a velünk kapcsolatba lépett szervezeteknek regisztrációs lapot
küldtünk ki, illetve megkértünk mindenkit, hogy továbbítsák a regisztrációs lapot.
A regisztráció nem csak az információ áramlását fogja segíti, hanem 2013-tól e
regisztrációs szám hiányában Szekszárd Megyei Jogú Város pályázatain a civil
szervezetek nem tudnak részt venni. Az eddig érvényben lévő CISZOK számok már nem
érvényesek, az új regisztrációs számokat a szervezetek tőlünk kapják meg.
Az eddig visszaküldött regisztrációs lapok alapján megkezdtük a regisztrációs
számok kiadását, a már regisztrált helyi szervezetek kártyájukat átvehetik a
Civil Információs Centrum Béla téri irodájában, a kistérségekben (járásokban)
lévő
szervezetek
pedig
a
következő
információs
napon
átvehetik
munkatársainktól.
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Hírek
A közösségszervező munka elismerésére Lukács Móricról elnevezett díjat alapított Balog
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere civil szakemberek, szervezetek számára. A díjat
minden évben, szeptember 15-én, az író születésnapján adják át.
A Lukács Móric-díj olyan természetes személynek vagy civil szervezetnek
adományozható, amelyek maradandót alkottak a civil szektor fejlődése érdekében,
hivatásszerű vagy önkéntes munkával, vagy más módon. Hasonlóképpen a kitüntetés
alapja lehet az adományozás kultúrájának terjesztése. Az adományozás a civil
szervezetek tevékenységének megvalósításához nélkülözhetetlen és a társadalmi
szolidaritás egyik legfontosabb megnyilvánulása. A díjat évente hárman kaphatják meg,
emlékéremmel, adományozást igazoló oklevéllel és pénzjutalommal jár.
Változatlan forrás áll 2013-ban is a civil szervezetek rendelkezésére a Nemzeti
Együttműködési Alapban az Országgyűlés döntésének alapján – jelentette be Latorcai
Csaba, az Emberi Erőforrás Minisztérium nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért
felelős helyettes államtitkára.
Latorcai Csaba kiemelte, a kormánynak nagyon fontos, hogy folyamatosan
visszacsatolásokat kapjon munkájáról. Most egy mérföldkőhöz érkeztünk, hiszen egy év
telt el az új civil törvény elfogadása óta. Eljött az idő, hogy a civilek bevonásával
áttekintsük, melyek voltak a legfontosabb és a legkomolyabb sikerek, illetve hogyan
folytassuk azt a munkát, amit elkezdtünk 2010-ben – hívta fel a figyelmet a helyettes
államtitkár.
Tavaly 7322 érvényes pályázat érkezett be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz (NEA),
ebből 3274 pályázatot támogattak, kimerítve a 3 milliárd forintos keretet - emlékeztetett
Latorcai Csaba. Mivel nem részesülhetett mindenki támogatásban, kifejezett cél volt,
hogy a kis- és középszervezeteket segítsék. A NEA 2013. évre vonatkozó működési
pályázatát novemberben hirdették meg, így a pályázatokról már jövő tavasszal döntés
születik.

Pályázati lehetőségek
Civilek a Civilekért 2013 – Pályázat civil szervezetek 1%-os kommunikációs
kampányainak támogatására
Az Érthetően az Egészségért Alapítvány közreműködve az Egészségügyi Média
Szövetséggel pályázatot hirdet civil szervezetek 2012. évi személyi jövedelemadó
bevalláshoz kapcsolódó helyi vagy országos szintű kampányok támogatására. A pályázat
során a sikeresen pályázó civil szervezetek 1%-os kampányához 70%-os támogatást
nyújt az “Érthetően az Egészségért Alapítvány” és az Egészségügyi Média Szövetség.
Részletes kiírás letölthető: http://palyazatmenedzser.hu/2013/01/17/civilek-a-civilekert2013-palyazat-civil-szervezetek-1-os-kommunikacios-kampanyainaktamogatasara/?awt_l=IFDDM&awt_m=3WLYUSdaz0z4mMk
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Pályázat üdülés igénybevételére nagycsaládosok, illetve nyugdíjasok részére –
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázata
Részletes kiírás letölthető:
Nagycsaládosok: http://palyazatmenedzser.hu/2013/01/09/palyazat-udulesiszolgaltatas-igenybevetelere-nagycsaladosok-reszere-a-magyar-nemzeti-udulesialapitvany-palyazata/?awt_l=IFDDM&awt_m=3bDHKnP0Rmz4mMk
Nyugdíjasok: http://palyazatmenedzser.hu/2013/01/09/palyazat-udulesigenybevetelere-nyugdijasok-reszere-a-magyar-nemzeti-udulesi-alapitvanypalyazata/?awt_l=IFDDM&awt_m=3bDHKnP0Rmz4mMk

Civil Szervezetek Kézikönyve
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2012. november hónapban rendelkezésünkre
bocsájtotta a Civil Szervezetek Kézikönyvét, mely tartalmazza a jogszabályok
magyarázatát, nemcsak civil szervezeteknek. A szerzők közt neves szakemberek
találhatók, a kötetet szerkesztette Dr. Latorcai Csaba, Szablics Bálint. A Kiadvány készítői
azt tűzték ki célul, hogy a civil szervezetekhez (egyesületek, alapítványok) kapcsolódó
legfontosabb szabályokat ismertessék.
A könyv az Információs Centrum Béla téri irodájában civil szervezetek részére
kölcsönözhető.
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