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Civil Fórum
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának támogatásával civil szakmai fórumot szervez „A civil szervezetek
működési környezetének javítása” címmel, melyre tisztelettel meghívjuk. A
rendezvényen a civil szervezetekkel és a város kapcsolatáról, a jövőbeni lehetőségekről
tart ismertetőt Ács Rezső, Szekszárd MJV alpolgármestere.
A program időpontja:
2014. szeptember 30. (kedd) – 17.00 óra
A program helyszíne:
Tolna Megyei Civil Információs Centrum konferencia terme
7100 Szekszárd, Béla tér 6.

Kedves NEA pályázók!
A Civil Számadó levele a NEA pályázatokon nyertes szervezeteknek:
Egy civil szervezet mindig örül egy „Örömmel értesítjük, hogy …………….. támogatásban
része-sül" mondattal kezdődő levélnek a pályázatkezelőtől.
Azonban a támogatás felhasználás során törekednünk kell arra, hogy a Támogatási
Szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési
Feltételekben (ÁSZF) meghatározott előírások alapján járjunk el.
Mindenképpen szakítsunk időt a NEA Támogatási Szerződés és az ÁSZF átolvasására!
Szösszenet az Általános Szerződési Feltételekből (ÁSZF)
„…A Kedvezményezett (nyertes szervezet) a honlapja nyitóoldalán, a támogatott feladat
kivitelezése során a média megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon, az ezekkel
kapcsolatos reklám és PR anyagokon köteles a Támogató, az Alap és Alapkezelő teljes
nevének, hivatalos grafikai logojának, valamint a támogatás tényének feltüntetésére. A
Kedvezményezett köteles a támogatott rendezvénnyel, eseménnyel kapcsolatos
médiaeseményekről (pl. sajtótájékoztató) a Támogatót tájékoztatni…”
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bőséges folytatás az alábbi linken:
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok
Rendezvény bejelentő
A civil információs portálon elhelyeztek egy sok kattintás árán elérhető felületet, amelyen
a NEA támogatásokból megvalósuló rendezvényeket, képzéseket, tréningeket,
műhelymunkákat kell előzetesen „bejelenteni”. Erre nem mindig hivatkozik a támogatási
szerződés, de az ÁSZF utal a használatára, valamint e hírlevél írásakor a NEA telefonos
ügyfélszolgálat is megerősítette.
http://civil.info.hu/web/nea/rendezveny-bejelento
Támogatási szerződés
Tele van fontos információkkal, ez tény! De a szakmai beszámoló és a pénzügyi
elszámolás teljesítésével kapcsolatos részekre is fokozottan figyeljünk. Többek között
választ kapunk arra is, hogy a támogatott tevékenység megvalósulását miképp kell
dokumentálnunk (pl.: jelenléti ívek, jelentkezési lapok, az eseményről előírt számú fotó;
meghatározott hosszúságú video stb., valamint ezek kiterjesztése is elő lehet írva: jpeg,
avi, wmv..), természetesen ezek támogatási szerződésenként és kollégiumonként
változhatnak.
Mivel a támogatási szerződés és az ÁSZF együtt 15-20 oldalas is lehet, ezért
hírlevelünkben csak rávilágítani tudunk arra, hogy legyünk tisztában a NEA támogatással
kapcsolatos kötelezettségeinkre, s olvassuk el a támogatás dokumentumait mivel ezek
jelentősége nem kisebb, mint a pályázati elszámolási útmutató.

Megjelent a „Digitális Esély 2014.” pályázati kiírása
A Magyarországon most meghirdetett pályázat célja, hogy olyan civil szervezetek
programjait segítse, amelyek szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, fiatalok
infokommunikációs felzárkózását támogatják, és digitális oktatását végzik.
Kik pályázhatnak?
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Olyan Magyarországon működő és nyilvántartott civil szervezetek, alapítványok,
gyermekotthonok, amelyek szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek digitális
felzárkózását, valamint infokommunikációs oktatását végzik.
Miért érdemes pályázni?
A „Digitális Esély 2014" pályázaton összesen hatmillió forint érhető el, amely a tervek
szerint tíz hazai, hátrányos helyzetű fiatalok digitális felzárkózását segítő non-profit
szervezet munkáját támogatja.
Pályázható kategóriák:
1. Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek (6-10 éves korig) infokommunikációs
oktatás-képzésére, digitális esélyegyenlőségének növelésére irányuló programok
Ez származhat:
- az illető család alacsony jövedelméből (munkanélküliség, egyedül nevelő szülő,
alulképzett szülő, beteg szülő stb.),
- gyermekotthonok szűkös helyzetéből.
2. Szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok (11-14 éves korig) infokommunikációs oktatásképzésére, digitális esélyegyenlőségének növelésére irányuló programok
Ez származhat:
- az illető család alacsony jövedelméből (munkanélküliség, egyedül nevelő szülő,
alulképzett szülő, beteg szülő stb.),
- gyermekotthonok szűkös helyzetéből.
Mindkét kategóriában olyan pályázatokat várunk, amely bemutatja, hogyan és milyen új
módszerekkel valósítható meg hatékonyan a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek
és fiatalok digitális felzárkóztatása, mindez hogyan javítja az életminőségüket, hogyan ad
új esélyeket a továbbtanulásukhoz.
Pályázati határidő: 2014. szeptember 30. éjfél
Bővebb információ és a pályázati dokumentáció elérhető itt.
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Megjelentek az 1%-os adatlapok a NAV oldalán
A napokban kapják kézhez a civil szervezetek a NAV levelét, amelyben a tájékoztatást
kapnak a részükre felajánlott szja 1 %-os összeg várható nagyságáról, és azon törvényi
feltételekről, amelyek meglétét a levél kézbesítését követő 30 napon belül igazolniuk kell.
A 2014. évben felajánlásban részesült szervezetnek a 1437A adatlapon kell jelölnie,
amennyiben a szervezet a következő évekre vonatkozó előzetes kedvezményezetti
regisztrációt is igényli.
Külön regisztrálnia – az elektronikus EGYREG adatlapon 2014. szeptember 30-ig - csak
azoknak a szervezeteknek kell, amelyek nem kapnak felhívó-tájékoztató levelet, mert
nem részesültek felajánlásban a 2014. rendelkező évben, vagy a 2015. rendelkező évben
részesülhetnek első alakalommal az szja 1 %-os felajánlásokban pl.: a 2 éves várakozási
idejük a 2015. rendelkező évre vonatkozóan teljesül első alkalommal.

Rangos díj a civileknek
Lukács Móric díjban részesült az Echó Innovációs Műhely. Az elismerést hárman kapták
meg az országban.
Az elismerést azon magánszemélyek és civil szervezetek kaphatják meg, akik
közösségszervező tevékenységükkel kiemelkedőt alkottak, munkájukkal az adományozás
kultúrájának fejlődését segítették elő. A díjat Zugor Zsuzsanna, az Echo Innovációs
Műhely elnöke vette át Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől Budapesten.
Balog Zoltán az elismerések átadásán emlékeztetett: Lukács Móric, a díj névadója, a 19.
század második felében élő író és közéleti ember volt, aki a saját vagyonából áldozott a
köz javára és egyike volt azoknak a politikusoknak, akik elsők között ismerték fel a civil
szervezetek fontosságát a társadalomban.
A tárca vezetője kiemelte: azok, akik példát mutatnak tevékenységükkel, követendő utat
jelölnek ki. A díjazottak hiteles és elkötelezett emberek, akik a személyiségükkel az
üzenik a közösségnek, hogy lehet mások nehézségein segíteni. Hatásukra a környezetük
tagja újra tudnak hinni a közösségben, a megtartó közösség erejében, a közösségi
élményekben – tette hozzá.
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