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INFORMÁCIÓS NAP
Irodánk a 2015-ös évi szakmai tervének összeállításakor figyelembe kellett, hogy
vegye az irodákat működtető Emberi Erőforrások Minisztériumának idei évi
kiemelt prioritásként kezelt területeit. A Minisztérium kérésnek megfelelően
irodánk az idei évben kiemelt szerepet szán a nyilvántartott közmunkások
végzettség és/vagy képzettség szerinti munkához jutásának és végleges
elhelyezkedésének segítésében a megye területén működő civil szervezeteknél. A
témával és a megyei lehetőségekkel kapcsolatban információs napot szervezünk,
meghívott előadónk Szűcsné Dr. Füredi Szilvia a Tolna Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Főosztályvezetője.
Amit elől járóban tudni érdemes, hogy munkaerőhiánnyal küzdő szervezetek
számára kiváló lehetőség a közmunkaprogramba való bekapcsolódás, melynek
finanszírozása is igen kedvező. Arról nem is beszélve, hogy a Kormányzat
elképzelése szerint hamarosan kimondottan civil közmunkaprogram is elindulhat.
Az információs nap ideje: 2015. május 27. (szerda) 15.00
Helyszín: Tolna Megyei Civil Információs Centrum konferencia terme,
7100 Szekszárd, Béla tér 6.
HASZNOS TUDNIVALÓK
A Tolna Megyei CIC május 12-én megtartotta szokásos, a bírósági
beszámolókhoz és a NAV beszámolókhoz kapcsolódó információs napját. A
programon résztvevő közel 50 szervezet, és az azóta megtartott járási
információs napokon résztvevők kedvéért még egyszer összegyűjtjük a
legfontosabb tudnivalókat:
Több helyütt is felmerült, hogy az elektronikus ügyintézésre kötelezett
szervezetek kapcsán kinek kell, és ki adhatja be a beszámolókat az OBH felé,
vagy az egyéb bírósági ügyekben a Törvényszék felé. A hivatalos válasz az, hogy
a képviselő minden nemű igazolás nélkül, valamint bárki más is (ez főleg a
könyvelőket érintette) egy teljes bizonyító erejű meghatalmazással (2 tanú)
eljárhat. Meghatalmazás sablont kérésre küldünk a szervezeteknek. Ezt a
meghatalmazást aláírás után szkennelve .pdf formátumban az OBH felé küldendő
beszámoló mellékleteként kell csatolni. Fontos, hogy ha ugyanaz a könyvelő adja
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be a beszámolót minden évben, ezt a meghatalmazást akkor is minden
alkalommal csatolni szükséges. Ha a NAV felé küldtetek már ilyen
meghatalmazást az az OBH felé nem jó, mert ők nem látják a NAV rendszerét,
ezért ha nem a törvényes képviselő jár el a beadásnál, akkor a meghatalmazást
csatolni
kell.
Változás az általunk elmondottakhoz képest, hogy az OBH tegnapi állásfoglalása
szerint nem mindenki kötelezett az elektronikus ügyintézésre, tehát idén is
beküldhető papír alapon is a beszámoló. Erről és a benyújtás folyamatáról itt
olvashattok
bővebben:
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetekbeszamoloival-kapcsolatos-tudnivalok/1-beszamolo-benyujtasi-formaja
Fontos, hogy aki papír alapon nyújtja be a beszámolót és szüksége van
igazolásra a benyújtásról (pl. pályázathoz), ő melléklejen egy kísérő levelet is
beszámolója mellé, így az ügyintézés ideje lényegesen gyorsabb lesz.

CIVIL SZERVEZETEK ÉS ÖNKÉNTESEK JELENTKEZÉSÉRE SZÓLÓ FELHÍVÁS
(VI. Mosolytenger Gyermekfesztivál – Zenta, 2015. június 14.)
2015. június 14-én, vasárnap 14 és 20 óra között kerül megrendezésre Zentán,
a Népkertben egy délvidéki szintű magyar gyermekfesztivál, VI. Mosolytenger
Gyermekfesztivál néven.
A szervezők a fesztiválra a 0-12 éves gyermekeket várják szüleikkel.
Igyekszenek mindenkinek, de főleg a célcsoport számára tartalmas szórakozási
lehetőséget biztosítani. Több mint száz helyszínen a legkülönbözőbb játékokat és
foglalkozásokat próbálhatják ki, a fesztivál „fizetőeszközét”, a garast begyűjtve
pedig értékes nyereményeket vásárolhatnak a fabatkaboltban. S mindezt tehetik
teljesen ingyenesen!
KÜLÖN FELHÍVÁS:
Az érdeklődő civil szervezetek színes, érdekes gyermekprogramjaikkal és
játékaikkal, különálló helyszínt alkotva, részt vehetnek a VI. Mosolytenger
Gyermekfesztiválon. Az útiköltséget, a helyet és az infrastrukturális
szükségleteket természetesen biztosítják.
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Önkéntesek jelentkezését is várják, akik részt vennének a rendezvény
előkészületeiben
és
lebonyolításában,
ezzel
segítve
a
Mosolytenger
Gyermekfesztivál sikerességét.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. június 5.

SZELÍD SZAVAKKAL A GYŰLÖLET ELLEN – KÉPZÉSI FELHÍVÁS
A Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület a Szubjektív Értékek
Alapítvánnyal konzorciumban képzést hirdet az EGT / Norvég Civil Támogatási
Alap pályázati felhívására beadott Szelíd szavakkal a gyűlölet ellen - Online
gyűlöletbeszéd elleni nemformális nevelési program kidolgozása fiatalok és
oktatási szakemberek számára című projektje keretén belül.
A PROJEKTRŐL
A Szelíd Szavakkal projekt célja az internetes gyűlöletbeszéd visszaszorítása.
A projekt kettő pillérre épül: egyrészt egy hatékony, gyakorlatközpontú széles
körben felhasználható oktatási program kidolgozására és gyakorlatba történő
átültetésére, másrészt civil és ifjúsági együttműködések kezdeményezésére. A
projektet a pályázó szervezetek további hazai civil szervezetek és oktatási
intézmények – így a No Hate Speech Mozgalom, a Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzati Társaság, a Nemzeti Ifjúsági Tanács és az Eurodesk –
bevonásával végzik.
A KÉPZÉSRŐL
A képzés a Böngésző – az online gyűlöletbeszéd elleni fellépés az emberi jogi
nevelés eszközeivel (Európa Tanács 2013) című kézikönyv magyarországi
adaptációjához kapcsolódik. A képzés a Böngésző és az aktív részvételen alapuló
kooperatív, tapasztalati és nemformális tanulás módszertanára épül. Fontos
elemei a a prezentációval kísért előadás, a szituációs, interaktív és dramatikus
játékok, az irányított beszélgetés, konzultáció, páros és csoportmunka, valamint
a tematikus csoportmunka.
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MIÉRT ÉRDEMES JELENTKEZNI?
A képzés olyan eszközöket és módszereket ad a résztvevők kezébe, amelyek a
gyűlöletbeszéddel kapcsolatos emberi jogi nevelésen túl más problémák,
kérdések feldolgozására is alkalmasak, legyen az a fiatalok demokratikus
részvételének növelése, aktív állampolgárság, kisebbségek iránti tolerancia.
Ezenfelül a program támogatja a digitális írástudás, a biztonságos
internethasználat, az online etika, valamint a tolerancia, szolidaritás és empátia
értékeinek kialakulását az ifjúság körében. A projekt segíti továbbá a
partnerszervezetek, multiplikátorok és aktivisták kapcsolatainak bővülését, így
nem csupán a gyűlöletbeszéddel szembeni hatékonyabb fellépésre, hanem a
networkingre is lehetőséget teremt. A résztvevőknek a képzés után is lehetősége
van a folytatására, ugyanis a Böngésző kiadványt magyar nyelven, online
elérhetővé teszik. A képzés egyben regisztrált felnőttképzés is.
A KÉPZÉS IDŐPONTJA: 2015. június 8-10.
A KÉPZÉS HELYSZÍNE: Pécsvárad.

KIK JELENTKEZHETNEK?
A képzést ifjúsági, ifjúságsegítő és ifjúságvédelmi, valamint emberi jogokkal
foglalkozó civil szervezetek szakemberei, fiatal felnőttek és közoktatásban tanuló
fiatalok (14 és 30 év között), valamint pedagógusok részére hirdetIK meg. A
képzésre a Dél-dunántúli régió (Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye)
területéről várják a jelentkezéseket. A képzés egészén részt vevők számára
teljes ellátást biztosítanak, és útiköltségüket is megtérítik.
Az alábbi űrlapon várják a jelentkezéseket a http://goo.gl/forms/m1bfktS4PC
További kérdésekkel Nedeczky Lilla projektkoordinátorhoz fordulhatnak!
E-mail címe: nedeczky.lilla@remenytagyermekeknek.hu

____________________________________________________
Tolnai Civil – a Tolna Megyei Civil Információs Centrum hírlevele
Megjelenik havonta, elektronikusan. Lapzárta: minden hónap 20. napján.
Felelős szerkesztő: Sándor Tamás
Postacím: 7100 Szekszárd, Béla Király tér 6.,
E-mail: cic@tolna.net

