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Információs napok
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum „Adó- és pénzügyi változások az új civil
törvényhez kapcsolódóan” címmel tartott információs napokat március hónapban. Az
előadásokat a járási székhelyeken nagy érdeklődés kísérte, reményeink szerint hasznos
információkkal tudtuk ellátni a civil szervezetek képviselőit. A témában az utolsó
információs nap Szekszárdon az alábbi időpontban kerül megrendezésre:
Szekszárd 2013. március 26. (kedd) 17.00, CIC székház (7100 Szekszárd Béla tér
6.)
Ezt követően egy jogi témájú „Az új Civil Törvény változásai” című információs nap
sorozatot indítunk útjára, melyet Szekszárdon február végén már nagy sikerrel
megtartottunk, így hamarosan a járási székhelyeken is meg tudunk jelenni, Dr. Horváth
Kálmán Ügyvéd Úr szakmai segítségével. Az időpontok még szervezés alatt vannak,
természetesen mindenkit időben tájékoztatni fogunk. Szívesen vennénk azonban, hogy
ha a civil szervezetek is megjelölnének olyan témákat, melyeket szívesen beszélnének át
szakértők segítségével, így az év második felére olyan képzéseket, információs napokat
is tudnánk szervezni, melyre a civilek adják az ötletet. A paksi járási látogatásunk
alakalmával például a jelen lévők megfogalmazták az igényüket egy olyan előadás
szükségességére, ahol a szakértők a civil szervezetek számára az adománygyűjtés
protokolljába segítenek bepillantani. Ennek az előadásnak a szervezése már az időpont
egyeztetés alatt van, amennyiben igény mutatkozik rá, a többi járási székhelyen is
megtartjuk előadásainkat.

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 „Társadalmi akciók
szervezése” témakörben. Kódszám: PA-03
Támogatás összege: minimum 50 000 Ft, maximum 500 000 Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 8. 16 óra

Illetve „Helyi környezettudatosság” Városvédő, lokálpatrióta
támogatására. Kódszám PA-03
Támogatás összege: minimum 50 000 Ft, maximum 1 000 000 Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 8. 16 óra
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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.
Tájékoztatjuk továbbá azon szervezetek képviselőit, akik az előző PA-01 és PA-02
kódszámú pályázaton érvényes pályázatot nyújtottak be, hogy a beérkezett anyagok
bírálat alatt vannak.

Tanácsadás
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 2013.április 3-án, 10-én és 17-én délután kerül megrendezésre, várjuk még
korlátozott számban a civil szervezetek képviselőjének jelentkezését!
A képzés ingyenes!
Jelentkezni lehet a 70/ 415-3360 vagy 70/415-3290 telefonszámokon illetve a e-mail:
cic@tolna.net címen.
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Az Információs Napokon kezdeményezték az egyesületek képviselői, hogy a pénzügyi
beszámolók leadása előtt szervezzünk adóügyi illetve beszámoló készítés témájában is
képzést. Ezúton hívjuk fel az egyesületek figyelmét arra, hogy szervezetükből
delegáljanak a képzésre olyan tagokat, akik kamatoztatni tudják a megszerzett tudást
egyesületükben.
Jelentkezni lehet a 70/ 415-3360 vagy 70/415-3290 telefonszámokon illetve a e-mail:
cic@tolna.net címen.
A képzés Ingyenes!

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.

2013. március 7.
Civil információs portált indított az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), a
www.civil.info.hu világhálós oldalon elérhető valamennyi társadalmi szervezet, köztük a
pártok bíróságon bejegyzett adatai, a pályázati lehetőségek, továbbá az is, hogy 1
százalékos felajánlásaikkal hányan és mekkora összeggel támogatták e szervezeteket.
Latorcai Csaba nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár
csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, "akadály mentesíteni" akarják a
civil szervezetek életét, ezért teremtett az államtitkárság szolgáltatásként egy
tájékozódási és kiindulási pontot a társadalmi szervezetek számára. Hozzátette: az
oldalon már megtalálhatók a legfontosabb információk, ugyanakkor a portált
folyamatosan fejleszteni akarják.
Arról is beszélt, hogy a portál elindításával csökkenhetnek a civil szervezetek
adminisztrációs terhei, és várhatóan hatékonyabbá válik a szervezetek közötti
kommunikáció is. Az oldalon összesítve érhetők el a minisztériumok és az államigazgatási
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Közölte, az oldalon "alapfunkcióként" elérhető az Országos Bírósági Hivatal által
nyilvántartott valamennyi - mintegy 73 ezer - civil szervezet adata, beszámolója, a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal kedvezményezeti listája, valamint az elszámolással érintett
és a kizárt szervezetek adatai is.
A honlapon tevékenységi kör és területi bontás alapján is kereshetők a szervezetek, így a
hasonló témákban tevékenykedő civilek könnyen egymásra találhatnak. Felhívta a
figyelmet: az államtitkárság által működtetett oldalról tudható csak meg, hogy egy adott
szervezet közhasznú-e.
Latorcai Csaba kitért arra is, hogy a civil szervezetek adatbázisába - önkéntesen felvetethetik magukat a határon túli magyar társadalmi szervezetek is. Szólt arról, hogy
az oldalon elérhetők a civil szervezeteket érintő jogszabályok, a Nemzeti Együttműködési
Alaphoz (NEA) kapcsolódó információk, valamint a még nyitott, futó pályázatok.
Hozzátette, a NEA pályázataira közvetlenül az oldalon keresztül is jelentkezhetnek a
szervezetek. Az információs oldal "intézze el" menüpontjáról a társadalmi szervezetek az
őket érintő űrlapokat, nyomtatványokat is letölthetik.
A helyettes államtitkár a sajtótájékoztatón bemutatott két, az Emmi kiadásában nemrég
megjelentetett kézikönyvet is. Az egyik a civil szervezeteket, a másik a nemzetiségi
önkormányzatokat érintő legfontosabb információkat, így például az új jogszabályok
magyarázatait tartalmazza, illetve konkrét példákon keresztül gyakorlati segítséget kíván
nyújtani a számukra.
Forrás: MTI

Aktualitás
A CIC Címbirtokosokat 2013.április 10-én Budapestre, a Minisztériumba várják egy egész
napos találkozóra. A találkozó célja tapasztalatcsere, illetve tájékozódás és tájékoztatás a
NEA aktualitásairól, a Civil Információs Portál működéséről, a 2014-2020 közötti uniós
tervezési feladatok helyzetéről, a 2007-2013 közötti programozási időszak két, a civil
szervezeteket is érintő projektjéről valamint a magyar-magyar civil kapcsolatokról. A
találkozó után a megszerzett információkat szeretnénk megosztani a civil szervezetekkel.

____________________________________________________
Tolnai Civil – a Tolna Megyei Civil Információs Centrum hírlevele
Megjelenik havonta, elektronikusan. Lapzárta: minden hónap 20. napján.
Felelős szerkesztő: Horváth Mária irodavezető
Postacím: 7100 Szekszárd, Béla Király tér 6.,
E-mail: cic@tolna.net

