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MEGHÍVÓ
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Civil
Kerekasztal a városi Civil Koncepcióban foglaltak alapján tisztelettel meghívja a
városban működő civil szervezetek vezetőit és érdeklődő tagjait a 2016. évi
Városi Civil Fórumra
A fórum ideje: 2016. április 25. (hétfő) 17 óra
Helyszíne: Placc Ifjúsági Közösségi Tér
Szekszárd Piac tér
Főbb napirendi pontok:
-

Polgármesteri tájékoztató az aktuális városfejlesztési kérdésekről, a
Modern Városok programról, az ÁRH-n gyűjtött színes cetlikre

Tájékoztató az Önkormányzat és a Szekszárdi Civil Kerekasztal 2015. évi
együttműködésének tapasztalatairól és az együttműködés
továbbfejlesztéséről
-

Konzultáció (kérdések, aktualitások, válaszok)

A szekszárdi civil szervezetek részvételére feltétlenül számítanak a szervezők!

NEA 2016
A Nemzeti Együttműködési Alap 2016. évi működési és szakmai pályázatainak
eredményei nyilvánosak. Az érintettek napokon belül megkapják a támogatási
szerződéseket (ha meg nem kapták már eddig). A Tolna Megyei Civil Információs
Centrum pár napon belül elkészít egy megyei adatbázist az idei évben Tolna
megyébe érkezett NEA forrás elosztásáról. Elöljáróban annyit tudunk, hogy 65
nyertes szervezet 45 millió forintos támogatást kapott a 2016-os keretből.
Természetesen ahogyan eddig is, úgy 2016-ban is állunk minden NEA pályázattal
kapcsolatos kérdés elébe, legyen az pályázat írás, szerződéskötés vagy
elszámolás.
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A KÖZÖSSÉGI ÉLETET LEGINKÁBB A CIVILEK ALAKÍTJÁK
2016. április 14-én egy órás munkamegbeszélésen majd ezt követően
sajtótájékoztatón vett részt Fülöp Attila nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a Tolna Megyei Civil Információs
Centrumban.
Mint arról helyettes államtitkár úr tájékoztatott: Tolna megyében közel 2000
bejegyzett civil szerv van, amelynek mindössze a fele mutat aktivitást. Az állam
számára fontosak ezek a szervezetek, hiszen a civilek rendkívüli módon vesznek
részt a közösségi élet alakításában. Kiemelte, hogy az önkéntesség nagy
szerepet játszik a szervezetek munkájában. A megyei civil szervezeteknél
kétezer foglalkoztatott és tízezer önkéntes dolgozik, utóbbiak rendszerint
szabadidejüket áldozzák fel. Sok szervezet olyan tevékenységet folytat, mellyel
hátrányos helyzetű embereken, vagy csoportokon, például fogyatékkal élőkön
segít.
A sajtótájékoztatón részt vett Dr. Haag Éva, Szekszárd Megyei Jogú Város
alpolgármestere is, aki kiemelte, hogy Szekszárdon nagyon pozitív a civil
szervezetek aktivitása, a különféle szervezetek az élet minden területén,
korosztályban jelen vannak. Példaként említette az április 15-én és 16-án
tartandó tavaszi nagytakarítást, melyre több mint ezren jelezték részvételi
szándékukat. A civilek a városi rendezvények szervezéséből és lebonyolításából
is kiveszik a részüket – tudatta az alpolgármester. Az önkormányzatnak pedig
több karitatív szervezettel is van feladat ellátási szerződése, fix támogatási
összeggel – tette hozzá.
A város tavaly 132 millió forint értékben támogatta a helyi civil szerveződéseket.
Ebből 60 millió forint volt a pénzbeli és 72 millió forint értékű volt a
természetbeni juttatás. Az önkormányzat térítésmentes, vagy kedvező árú
terem-, és irodabérletekkel is segíti a szervezetek munkáját.
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