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2013. OKTÓBER 10.
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának támogatásával civil szakmai konferenciát szervez „A civil
szervezetek működési környezetének javítása” címmel, melyre tisztelettel
meghívjuk. A rendezvényen előadást tart Dr. Latorcai Csaba Nemzetiségi és Civil
Társadalmi Kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár.
A program időpontja:
2013. október 10. (csütörtök) – 17.00 óra
A program helyszíne:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának konferencia terme
7100 Szekszárd, Béla tér 8.
A program előzetes regisztrációhoz kötött, regisztrálni 2013.október 7-ig a
Tolna Megyei Civil Információs Centrumnál lehet az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 70/415-3360; 70/415-3290; 74/407-297
E-mail: cic@tolna.net
Személyesen: 7100 Szekszárd, Béla tér 6.

Információs napok
Az idei évben két információs nap sorozattal készülünk a már megszokott rend szerint.
Eszerint minden járási székhelyen megjelenünk egy tanácsadónk társaságában.
Aktuális témánk mely terveink szerint október első felében fog indulni szervezetfejlesztési tanácsadónkkal - 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 másik információs nap-sorozat valamikor novemberben kerülne megtartásra, melynek
témája jogi jellegű lenne. Az Ügyvéd Úr többnyire a közszférát megcélzó jogi
változásokkal fog foglalkozni.
Ezen kívül a NYITOK Nyitott Tanulási Központtal együttműködve 10 órás alap számítógép
ismereti képzést szervezünk olyan civil vezetők, munkatársak részére, akiknek gondot
okoz a napi szintű számítógép használat. A képzés ingyenes, de előzetes jelentkezéshez
kötött, mely a fent említett elérhetőségeken tehető meg.
Jelentkezési határidő: 2013. október 15.
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Civil Fórum
2013. október 16-án szerdán 15 órakor egy fórum keretében a Városfejlesztési Kft.
munkatársai ismertetik a Kft által kiírt pályázatokat. A fórumon hasznos információk
fognak elhangozni, hogy a későbbi pályázók minél kevesebb hibával tudják beadni
pályázatukat, ezáltal is lerövidítve a pályáztatás menetét.
A fórum a Civil Információs Centrum székházának (7100 Szekszárd, Béla tér 6.)
konferencia termében kerül megrendezésre!

Közszféra-civil szféra
Programunk egyik fő pillére, hogy vállaljuk a közszféra és a civil szféra közti
kommunikáció javítását. Ennek a vállalt feladatunknak eleget téve egy olyan
szimpóziumot szervezünk, ahol egy asztalhoz tudjuk ültetni a helyi, megyei vezetőket és
a civil szervezetek képviselőit.
A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal házasságkötő termében Bátaszék és környező
településeinek közszférában dolgozói illetve civil szervezetinek részvételével kerül sor
egy közös fórumra. A találkozó időpontja: 2013. november 21. 9 óra. A rendezvényről a
későbbiekben részletes meghívót és programtervet küldünk.

Kiállítás
A Bárka Művészeti Szalon Évszakok című kiállítás sorozatának megnyitója lesz 2013.
szeptember 26-án csütörtökön 18 órától a Civil Információs Centrum Béla tér 6. szám
alatti székházának konferencia termében. A kiállítás témája az „Ősz”. A tárlat október
31-ig munkaidőben megtekinthető. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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