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MEGHÍVÓ
A Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület, mint a Tolna Megyei Civil
Információs Centrum címbirtokosa tisztelettel meghívja Önt és a civil szervezet
tisztségviselőit, tagjait, érdeklődőket a „CIVIL INFO – NEA 2019” országos
tájékoztató rendezvény szekszárdi előadására, amelyet a Miniszterelnökség Civil
Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya munkatársai tartanak.
A rendezvény időpontja: 2018. november 20. 17-19 óra
A rendezvény helyszíne: Vármegyeháza díszterem, 7100 Szekszárd, Béla
király tér 1.
A rendezvényen részt vesz Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Dr. Horváth Kálmán Tolna megye
Kormánymegbízottja, Ács Rezső Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere,
illetve a Miniszterelnökség munkatársai.
A rendezvény bő egy hónap múlva lesz csak, de nagyon ritkán van olyan
alkalom, amikor a civil szervezetek szempontjából fontos döntéshozók egy
asztalnál ülve kimondottan a civil szervezetek számára tartanak előadást. Kérjük,
mindenki vésse az időpontot a naptárába, a hivatalos meghívók november elején
érkeznek majd.

PÁLYÁZAT
Egészséges ifjúságért – a jövőt most írod
A nemzetközi Auchan az Ifjúságért Alapítvány 2018-ban ismét pályázatot hirdet
magyarországi civil szervezetek számára – a Magyar Adományozói Fórum
közreműködésével (a továbbiakban Közreműködő) – az alábbi feltételekkel:
A pályázati felhívás célja:
Az Auchan áruházak vonzáskörzetében*, nehéz helyzetben élő, 5-25 éves
fiataloknak szóló projektek támogatása egészséges életmód témaköréhez
kapcsolódóan:
– egészségmegőrzés;
– egészséges táplálkozás;
– sport, mozgás;
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– egyéb, az egészséges életmód népszerűsítését célzó tevékenységek
A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és
szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő
feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából
alakult nonprofit szervezetek. Az egyházi intézmények, politikai pártok és
közalapítványok nem tekinthetők civil szervezetnek. A pályázó szervezetek
bejegyzett
székhelye
valamelyik
magyarországi
Auchan
áruház
vonzáskörzetében (a felsorolt irányítószám-körzetek valamelyikében) kell, hogy
legyen.
Pályázatot 2018. október 26-ig (12:00) az alapitvany.auchan.hu oldalról
letölthető pályázati adatlapot kitöltve e-mailen lehet benyújtani, az alábbi email
címre: auchantamogatas@donorsforum.hu
A rendelkezésre álló keret: 210 000 euró. A pályázati kiírásnak megfelelő,
elegendő számú pályázat
hiányában az Auchan az Ifjúságért Alapítvány nem költi el a rendelkezésre álló
keretet.
Az elnyerhető összeg pályázatonként legfeljebb 10 000 euró.
További információ és részletes kiírás irodánkban vagy Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalában Jung Krisztinától kérhető.
MEGHÍVÓ
A Tolna Megyei Kormányhivatal, a Wosinszky Mór Megyei Múzeum valamint a
Baka István Alapítvány szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt a
Vármegyeházi Esték rendezvénysorozat keretében megrendezésre kerülő Lányi
Péter – Baka István emlékhangversenyre.
A rendezvény időpontja: 2018. október 18. 18 óra
A rendezvény helyszíne: Vármegyeháza, díszterem
A belépődíj: 1000 Ft
A koncert előtt 1 órával ingyenes tárlatvezetés Wosinszky Mór Megyei Múzeum
vármegyeházi kiállítótermében.
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