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KÉPZÉSI PROGRAM
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum egy új képzési programot ajánl az őszi
időszakra, mely reményeink szerint segíteni fog a civil szervezetek képviselőinek
eligazodni egy sokakat érintő és aktuális kérdésben.
A képzési programunk címe: „Civilek és a munkajog”, mely képzést a nyár
elején már egyszer meghirdettük, de akkor jobbnak láttuk a programot az őszi
időszak nyitó rendezvényének áttervezni. A PILnet Alapítvány "Joggal a civil
szervezetekért!" programja keretében Pécs után a Tolna Megyei CIC-cel
együttműködésben Szekszárdon is megrendezi jogi ismeretbővítő képzését. A
képzés célja, hogy a civil szervezetek munkájukat, foglalkoztatási gyakorlatukat
összehangolják a legfrissebb munkajogi szabályokkal. A két órás foglalkozás első
felében áttekintést kapunk a Munka Törvénykönyve munkaszerződésekre
vonatkozó alapfogalmairól és azok változásairól. A prezentáció után pedig egy
szakértő munkajogász válaszol a szervezetek felmerült munkajogi témájú
kérdéseire (munkaszerződések, munkaidő nyilvántartás, szabadságok kiadása,
stb.)
A program időpontja:
(kávészünettel)

2015.

szeptember

23.

(szerda)

14-17

óra

A program helyszíne: Tolna Megyei Civil Információs Centrum konferencia
terme
A képzés regisztrációhoz kötött és azt csak 10 fő előzetes jelentkezése esetén
tudjuk elindítani. A programra a már jól ismert elérhetőségeken lehet jelentkezni
2015. szeptember 21-ig.

OKTÓBERBEN
Irodánk az őszi hónapokban is igyekszik olyan programokat szervezni, és
ajánlani a civil szervezeteknek, melyek aktuálisak és reményeink szerint nagyban
segítik a szervezetek munkáját.
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Bár konkrét dátumokról most még nem beszélhetünk, de biztosan szervezünk
még az október 23-i hosszú hétvége előtt egy 2 alkalmas informatikai
képzést, melynek témái a közigazgatásban tapasztalható elektronikus
ügyintézés kérdése. Gyakorlatban kívánjuk bemutatni az „Ügyfélkapu”, az
„Elektronikus Nyomtatvány Kitöltő Program” használatát és konkrét
példákon bemutatva a Törvényszék és a Kormányhivatalhoz benyújtandó azon
dokumentumokat, melyekkel egy civil szervezet munkája során találkozhat.
Az előző hírlevelünkben már említett, a Széchenyi 2020 pályázatok kapcsán
első körbe képzési programot kívántunk hirdetni, de a téma olyan nagynak, és
nem utolsó sorban aktuálisnak bizonyult, hogy ezt október elején információs
nap keretében kívánjuk a szervezetek elé tárni. A témával még októberben
minden járási székhelyet is felkeresünk. Célunk a programmal, hogy a
szervezetek ne csak a NEA pályázatokat ismerjék, hanem tisztában legyenek az
UNIÓS forrásokkal, az Operatív Programokban el tudják helyezni szervezetüket,
és reményeink szerint be fogunk tudni számolni Tolna Megye Területfejlesztési
Tervének jelenlegi állásáról is, mely szintén kecsegtető lehetőségeket kínál a
forrásszerzésre.

A 2015. RENDELKEZŐ ÉVBEN FELAJÁNLOTT SZJA 1%-RÓL
Felhívjuk a figyelmet, hogy a NAV az idei évtől már nem küldi ki postán a kapott
szja 1%-ról az értesítőt. A kedvezményezettek kizárólag az Ügyfélkapun
keresztül kapnak információt az összegről.
A NAV tájékoztatása szerint, amennyiben a kedvezményezett köztartozással
rendelkezik, annak erejéig a NAV a kiutalást nem teljesítheti, kizárólag a
köztartozásra visszatartott összegen felül maradó rész utalható ki. Kérjük, hogy
a maradéktalan kiutalás érdekében esetleges köztartozását mielőbb rendezzétek!
Azok a szervezetek, akik a jövő évtől lesznek jogosultak, vagy az elmúlt évben
elmulasztották a regisztrációt, szeptember 30-ig regisztrálhatnak a NAV-nál. A
korábban már regisztrált szervezeteknek nincs teendője, a regisztráció
visszavonásig érvényes.
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FELHÍVÁS
Az Állampolgári Részvétel Hete szervezői felhívják a civil szervezetek és
intézmények figyelmét a 2015. szeptember 21-24. között a Szent István téren
megrendezendő eseményre, melyre várják a szervezetek,intézmények
jelentkezését, akik kitelepülhetnek, bemutatkozhatnak, felléphetnek, illetve
önálló programelemmel is készülhetnek.
További információ kérhető: Pócs Margit (06-30-632-32-66; 74/504-119)
Jelentkezni lehet szeptember11-ig
Gaálné Hoffercsik Dóránál telefonon:74/ 511-721, mentalmuhely@gmail.com email címen vagy
személyesen: a Mentálhigiénés Műhely irodájában
(Babits Mihály Kulturális Központ)
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