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Az adománygyűjtő civil szervezeteket támogatja a NEA
Újra lehet pályázni a Nemzeti Együttműködési Alap forrásaira. Ezúttal azok a civil
szervezetek pályázhatnak eredményesen, amelyek 2013-ban adományt gyűjtöttek. A
támogatásnak mindössze az adományok kimutatása, a számviteli beszámoló letétbe
helyezése és a megfelelő pályázat benyújtása a feltétele. A rendelkezésre álló forrás
összege csaknem 318 millió forint. Közlemény.
A megjelentetett pályázat normatív, a feltételeket teljesítő szervezetek a keret
kimerüléséig, beérkezési sorrendben, automatikusan forráshoz jutnak.
A második alkalommal kiírt pályázat lényege, hogy azok a civil szervezetek, amelyek
valódi, mérhető támogatottságot tudnak felmutatni tevékenységük során, plusz
költségvetési – működésre fordítható – támogatásban részesülhessenek annak
érdekében, hogy hosszú távon is biztosítható legyen stabil és kiszámítható működésük.
A stabilitást kívánja szolgálni az a jogszabályváltozás is, amelynek köszönhetően az
igénybe vehető támogatási összeg felső határa akár az 500 000 forintot is elérheti,
szemben az eddigi 250 000 forintos legmagasabb elnyerhető összeggel.
A pályázati kiírással kapcsolatos hasznos információkról a nyilvánosság a NEA hivatalos
honlapján tájékozódhat a http://civil.info.hu/web/nea oldalon.

Felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága nyílt
pályázatot hirdet a 2014. évi Civil Keretre.
Felhasználható keret: 6.000.000 Ft
Pályázat célja:
A civil szervezetek2014. évi működésének támogatása, mind eszköz és infrastruktúra,
mind humánerőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését, működését.
Pályázók köre:
A szekszárdi székhelyű civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, közalapítványok),
amelyek a Civil Információs Centrumban regisztráltak, valamint
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- a Tolna Megyei Bíróság a felhívás megjelenése előtt legalább egy éve jogerősen
nyilvántartásba vett és az alapító okiratuknak, illetve az alapszabályuknak megfelelően
ténylegesen működnek
- tevékenységüket Szekszárdon fejtik ki
- köztartozásuk nincs, csődeljárás nem folyik ellenük, az önkormányzattól előző évben
elnyert civil támogatásról elszámoltak
- 2014. május 31-ig teljesítették az Országos Bírósági Hivatal felé a beszámolói
kötelezettségüket

Pályázati felhívás – „Segítő diákok 2014”
Jelen pályázat azzal a céllal kerül kiírásra, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat működő
programjait megismerhessék az érintett intézmények, diákok, pedagógusok és szülők.
A fenti cél érdekében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) nyílt
pályázatot hirdet Magyarországon, a középfokú iskolákban nappali képzésben 2016.
január 1-jét követően érettségi vizsgát tevő tanulók; az iskolai közösségi szolgálat
program lebonyolításában részt vevő pedagógusok (például: IKSZ koordinátor,
osztályfőnök), valamint a közösségi szolgálatot teljesítő diákokat fogadó intézmények
számára az iskolai közösségi szolgálat programok széles társadalmi körben való
megismertetése céljából.
A pályázat kategóriái:
1.
Diákok:
„A” téma: Film az Iskolai Közösségi Szolgálatról
A középfokú iskolákban nappali képzésben tanuló 2016. január 1-je után érettségiző
diák(ok) által készített 2-4 perces kisfilm, amely a közösségi szolgálat megvalósítását a
film eszközeivel mutatja be. Mobiltelefon felhasználásával készített alkotással is lehet
pályázni.
„B” téma: Fotók az Iskolai Közösségi Szolgálatról
A középfokú iskolákban nappali képzésben tanuló diák(ok) által készített digitális fotók,
amelyek a közösségi szolgálat megvalósítását a fotóművészet eszközeivel mutatják be.
Egy pályázatban minimálisan 3, maximálisan 10 darab fotó nyújtható be. A fotók
lehetőleg 300 dpi felbontásban, jó minőségben, nyomtatásra alkalmas méretben
készüljenek.
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2.
Pedagógusok:
A középfokú iskolákban az Iskolai Közösségi Szolgálat programban részt vevő, koordináló
pedagógus(ok), osztályfőnök(ök) által a megvalósított (megvalósuló, folyamatban lévő)
program bemutatása a törvényben meghatározott hét tevékenységi terület valamelyikén.
A pályázat kötelező eleme minimum 5 darab, a tevékenységet bemutató megfelelő
minőségű és méretű, jogtiszta fotó benyújtása.
3.
Fogadóintézmények:
Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében a diákok fogadásában már tapasztalatot
szerzett intézmények által a megvalósított (megvalósuló, folyamatban lévő) program
bemutatása. A pályázat kötelező eleme minimum 5 darab, a tevékenységet bemutató
megfelelő minőségű és méretű, jogtiszta fotó benyújtása.
A szakmai értékelésen legmagasabb pontszámot elért pályamunkák (kategóriánként
maximum 1–5 pályázat, azaz összesen legfeljebb 15 pályázat) a kiíró által a pályázat
összes díjazottja számára felajánlott 300 000 forint összértékű díjakat nyerhetik meg.
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat, de egy
kategóriában több (maximálisan 3 darab) pályázat is beadható.
További információ és letölthető kiírás:
http://kozossegi.ofi.hu
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