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Információs napok
Ahogyan azt már az előző hírlevelünkben is jeleztük, idén is információs nap sorozattal
szeretnénk segíteni a civil szervezetek munkáját. Terveink szerint az év első felében 2
alkalommal jelennénk meg minden járási székhelyen kihelyezett előadásokkal. Az első
téma a március 15-én hatályba lépő az új Polgári Törvénykönyv okozta változások
ismertetése.
Az előadássorozat első állomása a Tolna Megyei Civil Információs
Centrumban került megrendezésre, ahol Dr. Andódi László a Szekszárdi Törvényszék
bírója foglalta össze az életbe lépő törvénykönyv civileket érintő változásait, és lehetőség
nyílt kérdéseket is feltenni a bíró úrnak. A nagy számú érdeklődő azt bizonyította, hogy
szükség van az ilyen jellegű témák megbeszélésére, hiszen az életbe lépő változásokat
igen nagy bizonytalanság övezi a civilek részéről. A szekszárdi helyszínen elhangzott
információk alapján Dr. Horváth Kálmán ügyvéd úr, a Tolna megyei Civil Információs
Centrum szakértője állított össze egy előadást a vidéki helyszínekre melyek időpontjai a
következők:
A civil szervezetek jogszabályi környezete-civil törvény és az új Ptk. változásai
információs nap
Tolna 2014. február 25. (kedd) 17.00, Bezerédj Pál Szabadidő Központ (7130 Tolna
Bajcsy-Zs. 73/a)
Dombóvár 2014. február 27. (csütörtök) 17.00, Dombóvári Művelődési Ház (7200
Dombóvár, Hunyadi tér 25.)
Tamási 2014. március 4. (kedd) 17.00, Tamási Művelődési Központ (7090 Tamási,
Szabadság út 50.)
Paks 2014. március 6. (csütörtök) 17.00, Csengey Dénes Kulturális Központ, (7030
Paks, Gagarin u. 2.)
Bonyhád 2013. március 11. (kedd) 17.00, Városháza, 3 emeleti tárgyaló (7150
Bonyhád, Széchenyi u. 12.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Családháló-díj
A Családháló közössége Családháló-díjat alapított, amellyel a gyermekvállalásért,
gyermeknevelésért, gyermekek egészségéért felelősen tevékenykedő szakembereket,
intézményeket tüntetjük ki. A Családháló-díj célja nyilvános elismerésben részesíteni
olyan embereket, intézményeket, akik 2013-ban gyerekekért való munkájuk során
különösen sokat, vagy kiemelkedőt tettek a családokért. A díj erkölcsi elismeréssel jár és
a Családháló olvasóinak jelölése nyomán, a Családháló és partnereinek döntése alapján
kerül kiosztásra ünnepélyes keretek között. A díjazottak oklevelet kapnak.
A Családháló Díj védnöke:
Soltész Miklós
szociális és családügyért felelős államtitkár
További részletes információ itt:
http://csaladhalo.hu/cikk/hatter/csaladhalo-dijat-alapitottunk

Mozgasd be a világod!
Műhelynap Civileknek Pécsen
Felhívjuk minden Partnerünk figyelmét a Norvég Civil Támogatási Alap által március 31re, Pécsre szervezett workshopjára, melyre civil szervezetek, alulról jövő
kezdeményezések képviselőit, illetve érdeklődő aktív állampolgárokat (pl.: egyetemisták,
pedagógusok) várnak a szervezők.
A workshop célja olyan szempontok és eszközök meghatározása és megvitatása, mely
bármilyen kezdeményezés láthatóságát, hatékonyságát és akciózus jellegét erősítheti.
A műhelymunka során kistelepülési és városi közösségekben, fiatalok és idősek által
egyaránt hasznosítható, akár fillérekből is elindítható kezdeményezéseket, újszerű
módszereket vetnek fel és dolgoznak ki közösen a résztvevőkkel. A NCTA által szervezett
programon több olyan közelmúltbeli civil akciót is megismerhetnek, amelyek eszközei,
szempontjai akár más munkáját is hatékonyabbá, láthatóbbá tehetik.
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Számos olyan kapcsolattal, ötlettel gazdagodhatnak a résztvevők, amelyek
hozzásegíthetik őket ahhoz, hogy sikeres pályázatokat tudjanak benyújtani a Norvég Civil
Támogatási Alap aktuális és későbbi pályázati kiírásaira.
Helyszín: Civil Közösségek Háza – Pécs, Szent István tér 17.
Időpont: 2014. március 31. 11:00 – 16:00
A részvétel díjmentes, de előzetes jelentkezéshez kötött!
Jelentkezési határidő: 2014. március 15. – A résztvevők száma korlátozott, így
túljelentkezés esetén a korábbi jelentkezők előnyt élveznek.
Jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet:
https://docs.google.com/forms/d/1r72QlQJj7puOtYrK5DJCKeTHO3mCkX_Ltb7cZWJvgo/viewform#start=openform

ÚJ INFORMÁCIÓS IRODA
A Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület 2013 nyarán pályázatot adott be „Élhetőbb
városrész kialakítása lakóközösségi összefogással Szekszárdon” címmel. A TÁMOP-5.5.413/2 kódszámú pályázati kiírás keretein belül a Humán Erőforrás Programok Irányító
Hatósága a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte.
A cél, hogy a projektidőszak alatt házgyári technológiával épült, egy, vagy több
épületben, de legalább 200 lakásból álló lakótelepen a közösségi összefogást
programokkal segítsük. Választásunk a Mészáros Lázár utcai lakótelepre esett. A
célcsoport minden lakótelepen élő egyén, különös tekintettel azokra, akik a nap nagy
részét a lakótelepeken töltik (idősek, kismamák) és a fiatalokra. A 14 hónapos
projektidőszak alatt 54 db tematikus klubfoglalkozást fogunk tartani, 4 korosztály
számára, 14 db nagyobb kulturális, szabadidős rendezvényt, lakossági fórumokat, hit és
erkölcstan órákat, és civil szervezeteknek szóló előadásokat. Együttműködési
megállapodás formájában együttműködéséről és a programok közös megvalósításáról
biztosított minket többek között Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, a
Szekszárdi Római Katolikus Plébánia és több civil szervezet.
A pályázat egyik alapfeltétele volt, hogy a program megvalósításához egy Lakóközösségi
Információs és Szolgáltató Irodát (LISZI) hozzunk létre a Hunyadi u. 4 szám alatt, a volt
Pártok Házában. Munkatársaink az alábbi nyitvatartási rend szerint állnak az ügyfelek
rendelkezésire: H: 14-19, K: 8-12, Cs: 14-19, P: 8-12, Sz: 9-13.
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A Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület az új információs irodájában is nagy
szertettel várja az érdeklődőket.
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