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NEA 2013

A Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt „Civil szervezetek működési célú támogatása
2013” c. pályázat beadási határideje 2012.december 10-11. volt, a választott
kollégiumtól függően.
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának
segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás.
Ennek kapcsán a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma a Civil Információs Centrumokat
bízta meg, hogy segítse a civil szervezeteket a pályázatírásban. Azért, hogy hatékonyan
és minél tágabb körben segíthessünk Információs napokat szerveztünk a megye
területén:
2012. november 22-én 16 órakor Szekszárdon,
2012.november 26-án 17 órakor Pakson,
2012. november 27-én 17 órakor Dombóváron,
2012. november 28-án 16.30 órakor Tolnán,
2012 december 3-án 16.30 órakor Tamásiban és
2012.december 4-én 16.30-kor Bonyhádon voltunk jelen.
Az érdeklődés nagy volt a civil szervezetek részéről, bízunk abban, hogy minél több
szervezet támogatásban fog részesülni.

CIC regisztrációs számok
Munkánk elengedhetetlen része, hogy a Tolna megyében tevékenykedő civil
szervezetekkel kapcsolatba tudjunk lépni, őket informálni, szolgáltatásainkkal segíteni
tudjuk. Ennek kapcsán a velünk kapcsolatba lépett szervezeteknek regisztrációs lapot
küldtünk ki, illetve megkértünk mindenkit, hogy továbbítsák a regisztrációs lapot.
A regisztráció nem csak az információ áramlását fogja segíti, hanem 2013-tól e
regisztrációs szám hiányában Szekszárd Megyei Jogú Város pályázatain a civil
szervezetek nem tudnak részt venni. Az eddig érvényben lévő CISZOK számok már nem
érvényesek, az új regisztrációs számokat a szervezetek tőlünk kapják meg.
Az eddig visszaküldött regisztrációs lapok alapján megkezdtük a regisztrációs számok
kiadását, a helyi szervezetek átvehetik a Civil Információs Centrum Béla téri irodájában,
a kistérségekben (járásokban) lévő szervezetek pedig a következő információs napon
(januárban) átvehetik munkatársainktól.
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Civil Szervezetek Kézikönyve
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2012. november hónapban rendelkezésünkre
bocsájtotta a Civil Szervezetek Kézikönyvét, mely tartalmazza a jogszabályok
magyarázatát, nemcsak civil szervezeteknek. A szerzők közt neves szakemberek
találhatók, a kötetet szerkesztette Dr. Latorcai Csaba, Szablics Bálint. A Kiadvány készítői
azt tűzték ki célul, hogy a civil szervezetekhez (egyesületek, alapítványok) kapcsolódó
legfontosabb szabályokat ismertessék.
A könyv az Információs Centrum Béla téri irodájában civil szervezetek részére
kölcsönözhető.

Elérhetőségek
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum telefonos elérhetőségei az alábbiak szerint
módosulnak:
Horváth Mária irodavezető: 70/415-3360
Sándor Tamás programkoordinátor: 70/415-3290
Vezetékes: 74/407-297
Tanácsadóinkkal (forrásteremtési, jogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési, informatikai) is
ezeken a telefonszámokon tudnak időpontot egyeztetni.

Fenyőillat, gyertyaláng, ajándék, Mennyből az angyal. Különös ünnep a karácsony. Jézus
születésének, a szeretetnek, a békességnek az ünnepe.
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Az emberek szeretnek készülődni, várakozni valami szépre, jóra.
A karácsony az egyik legszentebb és egyben a legörömtelibb ünnep szerte a világon.
Sokféle szokás létezik, ami viszont mindenütt változatlan, az a szeretet, odaadás és
összetartozás érzése, amellyel karácsonykor megajándékozzák egymást.
„Adj megbocsátást az ellenségednek.
Türelmet az ellenfelednek.
A szíved a barátodnak.
Jószolgálatot az ügyfelednek.
Jóindulatot mindenkinek.
Jó példát minden gyereknek.
megbecsülést önmagadnak.”
(Oven Arnold)
Az az ember, aki nemcsak magáért él, aki igazi harmóniát tud teremteni belső
világában,saját lelkében és a maga környezetében, mindenek előtt családjában, ami
talán kisugározhat a barátok, munkatársak felé is. Ahol harmónia,béke,szeretet van, ott
meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi lelki
közösséget, élményt nyújt.
Ezekkel a gondolatokkal kívánunk Áldott, Békés, boldog ünnepeket!

Réger Balázs
egyesületi elnök

Horváth Mária
programvezető

Sándor Tamás
programkoordinátor
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