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Információs napok
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum 2013-ban is folytatni szeretné a már
megkezdett munkát a civil társadalmat érintő változások kapcsán. 2013. február 4-én
egy stratégiai egyeztetés formájában meg is kezdődtek az idei évi információs napok az
iroda szervezésében. E stratégiai egyeztetésen részt vett Horváth István polgármester
Úr, a városi és a megyei önkormányzat több képviselője. Az egyeztetés célja a civil
szféra és az önkormányzati szféra közötti partnerég kialakítása volt, mely nagyszámú
érdeklődőt vonzott székházunkba.
Egy másik információs nap is megrendezésre került februárban, ez az „Új civil törvény
változásai” címet kapta. Az előadást a CIC jogi szakértője tartotta, mely a törvény
hátterét vizsgálta, a civileket érintő jogi kérdéseket válaszolta meg. Ezen információs nap
2013. február 14-én került megtartásra Szekszárdon, de terveink szerint minden járási
székhelyen is megtartásra kerül március, április hónapban.
Aktuális, legközelebbi információs napjaink témája a civil szervezeteket érintő adóügyi
kérdések, tekintettel a közelgő adóbevallás, adó 1% gyűjtés határidejére. „Adó- és
pénzügyi változások az új civil törvényhez kapcsolódóan” címmel az alábbi
helyszíneken tartunk információs napokat március hónapban egy civil ügyekben jártas
adóügyi szakember segítségével:
Tolna 2013. március 5. (kedd) 17.00, Bezerédj Pál Szabadidő Központ (7130 Tolna
Bajcsy-Zs. 73/a)
Paks 2013. március 6. (szerda) 17.00, Csengey Dénes Kulturális Központ, (7030
Paks, Gagarin u. 2.)
Tamási 2013. március 7. (csütörtök) 17.00, Tamási Művelődési Központ (7090
Tamási, Szabadság út 50.)
Dombóvár 2013. március 12. (kedd) 17.00, Dombóvári Művelődési Ház (7200
Dombóvár, Hunyadi tér 25.)
Bonyhád 2013. március 13. (szerda) 16.30, (a helyszín szervezés alatt)
Szekszárd 2013. március 26. (kedd) 17.00, CIC székház (7100 Szekszárd Béla tér
6.)
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Tájékoztatjuk partnereinket, hogy irodánkban minden szerdán 15-16 órától „Hogyan,
kivel,” – c. szervezetfejlesztési tanácsadást tart Csík Attiláné szervezetfejlesztési
tanácsadónk.
Várjuk a szervezetek képviselőit!

Képzés
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum Képzést indít civil vezetők illetve egyesületi
tagok számára Az üzleti kommunikáció alapjai témában.
A képzés tréning jellegű és megadott tematika alapján zajlik.
Képzés időtartama: 15 óra
A képzés befejeztével a képzésen résztvevők tanúsítványt kapnak.
Képzést vezeti: Csík Attiláné szervezetfejlesztési tanácsadó
A képzés ingyenes!
Jelentkezni lehet a 70/ 415-3360 vagy 70/415-3290 telefonszámokon illetve a e-mail:
cic@tolna.net címen.

Pályázati felhívás szekszárdi civil szervezetek részére
A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. pályázatot hirdet a Szekszárd Megyei Jogú Város
történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése című, város rehabilitációs projekt
keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló „Bűnmegelőzés és
biztonság kultúra” témakörben. Kódszám: PA-01
Illetve „Szekszárdikumok”
Kódszám PA-02

Városvédő,

lokálpatrióta

mini

projektek

támogatására.

A részletes dokumentáció és a kitöltendő jelentkezési lap elérhető Szekszárd Megyei Jogú
Város honlapján (www.szekszard.hu), valamint nyomtatott formában a Szekszárdi
Városfejlesztési Kft. Irodájában 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
A pályázati adatlap letöltésében, kitöltésében (gépre vitel, CD-re írás, szkennelés)
segítséget nyújtunk a pályázni kívánt szervezetek számára. A segítségnyújtás minden
nap 8-17.00 óráig a Tolna Megyei CIC Szekszárd, Béla király téri irodájában vehető
igénybe.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013.március 11. 16 óra
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Erzsébet program
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány idén is meghirdeti a Szociális üdülési pályázatait
különböző kategóriákban.
Pályázat üdülés igénybevételére nagycsaládosok, nyugdíjasok, fogyatékkal élők
részére.
A részletes kiírás, és a pályázati adatlap letölthető:
https://palyazat.erzsebetprogram.hu/
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatok beadása elektronikusan történik. A
pályázat elkészítésében a szekszárdi CIC irodában kaphatnak segítséget.

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.

Civil szervezetek figyelmébe…
2013.február 12-én nagyszabású nyitóeseménnyel indult a második EGT/Norvég Civil
Támogatási Alap. A Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy „segítse a
magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi
igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában”. Az Alap első
pályázati felhívásainak meghirdetésére a nyitórendezvénnyel egyidejűleg került sor.
A nyitórendezvényt követően a megyeszékhelyeken tájékoztató fórumok keretében
szeretnék a civil szervezeteknek bemutatni a pályázatokat.
Tolna megyében a Tolna Megyei Információs Centrum társszervezésében
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2013. március 19-én (kedden) 10-15 órakor a Szekszárd,Béla király tér 6. szám
alatt kerül megrendezésre a konferencia.

A rendezvény nyitott, jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudunk fogadni!
Részvételi szándékát kérjük legkésőbb 2013.március 5-ig jelezze a Civil Információs
Centrum elérhetőségein:
Tel:74/407-297, mobil:70/415-3360, e-mail:cic@tolna.net
Várjuk az érdeklődő szervezetek képviselőit!
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