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INFORMÁCIÓS NAPOK
A tavasz beköszöntével ismét kezdetét veszi a Tolna Megyei Civil Információs
Centrum információs nap sorozata. Idén tavasszal egy nagyon fontos határidőre
hívjuk fel a figyelmet, ez a május 31. Ahogyan tavaly is, idén is ezen határidőig
kell a számviteli beszámolókat elkészíteni, letétbe helyezni és közzétenni. A
másik fontos információs a dátummal kapcsolatban, hogy eddig van beszámolási
kötelezettsége
a
civil
szervezeteknek
az
SZJA
1%-os
felajánlások
felhasználásáról.
Az előadásokat jelenleg szervezzük, nagy valószínűséggel a Szekszárdi előadás a
május 4-i héten lesz, ezután pedig minden járási székhelyen megjelenünk. A
szekszárdi előadáson a Szekszárdi Törvényszék munkatársai ismertetik a
legfontosabb újdonságokat, mutatkoznak be a civil szervezeteknek, ezt követően
pedig a NAV Tolna Megyei Adóigazgatóságának osztályvezetője fog előadást
tartani. Mindkét esetben lehetőség lesz kérdések feltevésére is.
Amint a pontos időpontokat le tudjuk egyeztetni az előadókkal és a járási
partnereinkkel a meghívót levelező listánkon és honlapunkon is közzé tesszük.
Mindenkit bíztatunk a rendezvényeken való részvételre, igen ritkán nyílik
lehetőség ennyire közvetlenül a szakemberekkel megvitatni a civil szervezeteket
érintő kérdéseket.

SZÉCHENYI 2020
Mint azt bizonyára sokan hallottátok megkezdődtek a Magyarország számára
elérhető vált Uniós források pályáztatási folyamatai. Jelenleg csak a kiemelt
projektek érhetőek el, „társadalmasítani”, vagyis akár civil szervezetek számára
elérhetővé tenni a programokat csak szeptembertől fogják. Mi azonban már most
szeretnénk összeszedni a legfontosabb tudnivalókat, hogy mire a kiírások
elérhetőek lesznek, már tisztában legyenek a civil vezetők az Európai Uniós
források megpályázásának speciális elemeivel. A programot képzés formájában
kívánjuk megtartani elégséges jelentkező esetén, még valamikor a nyár
legelején. Amennyiben már most lenne rá érdeklődő kérjük jelezzétek, és
igyekszünk úgy szervezni a képzést, hogy a lehető legtöbb érdeklődőt tudjuk
fogadni.
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SEMMELWEIS GARANCIA VÉDJEGYRE PÁLYÁZHATNAK AZ EGÉSZSÉGÜGY
TERÜLETÉN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK
A transzparens, átlátható adományozás elősegítése érdekében az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkársága, az Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
Egyházi,
Nemzetiségi
és
Civil
Társadalmi
Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága, az Országos Betegjogi, Ellátottjogi,
Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) és a Nemzeti Betegfórum az
elmúlt időszakban közös szakmai konzultáció során alakította ki a Semmelweis
Garancia Védjegy működésének kereteit, amelyre a civil szervezetek 2015.
március
23-ától
pályázhatnak.
A védjegy a társadalom egészségügyi adományozás iránti bizalmának
erősítésével az adományozók 1% felajánlásánál hozott döntését kívánja segíteni.
A
pályázó
civil
szervezetek
az
OBDK
koordinálásával
működtetett
www.semmelweisgaranciavedjegy.hu oldalon
szereplő
nyomtatványok
benyújtásával önkéntes, saját nyilatkozataik szerinti vállalás alapján 2 éves
időtartamra ingyenesen igényelhetik a Védjegyet, melynek odaítéléséről az azt
működtető és fenntartó tagokból álló Semmelweis Garancia Védjegy (SGV)
Bizottság dönt.
A védjegybirtokos a Semmelweis Garancia Védjegyet jogosult kommunikációs
tevékenysége során logóként használni, PR és promóciós anyagain, illetve
honlapján, az elektronikus és nyomtatott médiában feltüntetni, megjeleníteni. Az
odaítélt Védjegyet megszerző civil szervezet neve a Védjegy honlapján elérhető,
segítve ezzel a társadalom tájékozódását.
Az SGV Bizottság 2015. május 7-én tartja első ülését.

FONTOS TUDNIVALÓK
Két, a birosag.hu oldalon található oldalra hívnánk fel a figyelmeteket, melyek
nagyban könnyíthetik meg a civil vezetők munkáit a későbbi esetleges bírósági
eljárások során.
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Az alábbi linken a civil eljárásokkal kapcsolatos hasznos tudnivalókat gyűjtötték
egy csokorba a szakemberek:
http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetekkelkapcsolatos-hasznos-tudnivalok
Itt pedig elérhetőek a régóta várt bírósági minták:
http://www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/okirat-sablonok
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