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KÉPZÉSI PROGRAMOK
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum 2 teljesen új képzési programot ajánl
az őszi időszakra, mely reményeink szerint segíteni fog a civil szervezetek
képviselőinek eligazodni két sokakat érintő és aktuális kérdésben.
Az első, és reményeink szerint szeptember első vagy másik hetében megvalósuló
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.)
Második és vagy szeptember legvégére, vagy október elejére tervezett képzési
programunk témája pedig a médiában oly sokszor emlegetett Széchényi 2020
pályázatok, és az EU 2020-ig tartó költségvetési ciklusának civil
szervezetekre vonatkozó pályázati lehetőségei. A program keretében nem
csak a pályázati lehetőségek, hanem egy átfogó pályázatírási tanácsadást is
kívánunk nyújtani, hiszen ezen pályázatok megírása és elszámolása lassan egy
külön hivatássá kezd válni, melyhez pár gyakorlati tanácsot is szeretnénk
nyújtani.
A képzések jelenleg szervezés alatt állnak, de jelentkezni rájuk már most is
lehet, amint sikerül a pontos időpontot a képzőkkel leegyeztetni hivatalos
meghívót is küldünk mindenkinek.
Mindkét képzés terveink szerint egy alkalmas lenne, 1,5-2 órás időtartamban. A
programon való részvétel regisztrációhoz kötött, és mindkét programra igaz,
hogy 10 fő előzetes regisztrációja esetén tudjuk csak elindítani.
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MEGJELENT AZ „ ADOMÁNYOK UTÁN JÁRÓ NORMATÍV
KIEGÉSZÍTÉSEN ALAPULÓ TÁMOGATÁSRA CIVIL SZERVEZETEK
RÉSZÉRE 2015.” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁS.
A pályázat célja:
• a civil szervezetek működésének támogatása a nemzeti összetartozás
erősítése és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében.
• A civil szervezetek által gyűjtött, és számviteli beszámolóban feltüntetett
(számviteli beszámoló külön során szerepeltetett) adományok után járó öt
százalékos normatív kiegészítés működési támogatásnak minősül.
A támogatást a civil szervezet a működési költségeinek (a projekteket- és
szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek
való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek
feltételeinek biztosítása) fedezésére fordíthatja.
Jelen pályázati kiírásra egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, továbbá
költségvetési éven belül az újabb támogatási igényt csak a korábbi érvényes
pályázatával megegyező kollégiumhoz lehet benyújtani. (A 2015. évben a ”Civil
szervezetek működési célú támogatása 2015.” c. NEA-15-M jelű vagy a „Civil
szervezetek szakmai programjainak támogatása 2015” c. NEA-15-SZ jelű kiírásra
benyújtott pályázatokhoz is szükséges igazodni a kollégium vonatkozásában,
mivel az szintén a 2015. költségvetési évet érintette.)
Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 10.000 forint, felső határa
500.000 forint.
A NEAr. 11. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel jelen pályázat keretében
önrész biztosítása nem szükséges.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az adomány összege a pályázó szervezet utolsó
üzleti évéről szóló számviteli beszámolójának eredménykimutatásában /
eredménylevezetésében külön („adomány” elnevezésű) soron, beazonosítható
módon szerepelnie kell. Pályázat beadási határideje: 2015. szeptember 6.
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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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