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Baranyai

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háza JÚNIUSI PROGRAMJAI
KIÁLLÍTÁSOK
GEBAUER GALÉRIA

2015. június 26-ig megtekinthető Böröndi Alexandra fotókiállítása, melynek címe: Finnország, egy magyar szemének
tükrében.

ÚJ GALÉRIA

2015. június 3-26-ig megtekinthetőek Szelényi Károly
tablóképei a Szent Koronáról.

HALÁSZ REZSŐ GALÉRIA

2015. május 5-én, kedden 18 órakor nyílik Hámori Gábor
„HÁMORI retro” című fotókiállítása. A kiállítás megtekinthető június 5-ig.
A kiállítások megtekinthetők hétköznapokon 9-18 óráig, programoktól függően.

PROGRAMOK
Június 1-én, hétfőn 16 órakor

A Nyugdíjas Pedagógusok Barátság Kórusának évadzáró
koncertje

Június 4-én, csütörtökön 10 órakor
HURCIBABA Klub

Június 8-án, hétfőn 10 órakor

DÚDOLDA ZENEÓVODA 0-4 éves korig
„Egy élmény-gazdag, interaktív, sok-hangszeres zenés-játék,
melynek elsődleges célja az örömszerzés – mind a résztvevő
gyermekek, mind a szülők, nagyszülők számára. A Dúdolda a
gyermekek és a zene iránti szeretetem ötvöződése.”
Vezeti: Bende Kornélia

Június 9-én, kedden 14 órától
Önkéntes Piknik

Június 10-én, szerdán 17.30-kor

Németh Zsolt: A Szent Korona belső erőinek rendszere
KÉP-SOR – a kultúra értékei Pécsett

Június 11-én, csütörtökön 17.30-kor

Könyvbemutató – Merényi Tamás: Világjáróknak, Kalandozóknak – Azoknak,akik élni akarnak, nem csak megszülettek! A beszélgetést vezeti Cserna György, fordító, szerkesztő

Június 18-án, csütörtökön 17.30-kor

Fel is út, le is út – Eszmecserék az életútról
Az utunk hol egyenes, hol girbegurba, hol „érthetetlenül”
ugyanazokra az állomásokra kerülünk vissza, elbizonytalanodunk, hogy biztos jó helyen vagyunk-e, vagy egyszer csak
ráeszmélünk, hogy sajnos igencsak eltévedtünk…
A májusban induló ’Fel is út, le is út’ egy havi rendszerességű
csoportmunka, e témát járja körül.http://hetagfa.weebly.
com/blog
A HÉTÁGFA Egyesület szervezésében

Június 20-án, szombaton 15 órakor

A Pécsi Művészkör klubdélutánja
ÍRÓK, KÖLTŐK BARÁTI TÁRSASÁGA EGYESÜLET

Június 22-én, hétfőn 10 órakor

DÚDOLDA ZENEÓVODA 0-4 éves korig
„Egy élmény-gazdag, interaktív, sok-hangszeres zenés-játék,
melynek elsődleges célja az örömszerzés – mind a résztvevő
gyermekek, mind a szülők, nagyszülők számára. A Dúdolda a
gyermekek és a zene iránti szeretetem ötvöződése.”
Vezeti: Bende Kornélia

Június 23-án, kedden 18 órakor

Upanisadjazz Ensemble: „Kelet-Nyugat” koncert
Közreműködik: Schrott Péter: ének, gitár, basszusgitár,
didgeridoo, Horváth Zsolt: billentyűs hangszerek, Gilinger
Ádám: dobok, Dr. Kiss Tamás: vers, próza, furulyák, Táncol:
Kiss Franciska – táncművész
A FILO-ART KLUB szervezésében
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„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015.
január 8-án hirdette meg pályázati felhívását
„Civil Információs Centrum” (továbbiakban
CIC) cím elnyerésére. A pályázatokat 2015.
január 25-ig lehetett benyújtani. A pályázati
felhívás célja az volt, hogy a pályázó civil szervezetek a felhívásban foglalt feltételek teljesítése esetén a CIC címet elnyerhessék. A CICek által ellátandó feladatkör aktualizálásának
eredményeképpen – az eddigi feladatokon túl
– elvárások kerültek meghatározásra a civil
szervezetek érdekvédelmének biztosítása, a
közmunkaprogram sikerességének elősegítése
és a civil szervezetek hazai- és európai uniós
pályázatokon való sikeres részvételének biztosítása érdekében.” (civil.info.hu)
A címpályázat baranyai nyertese a Nevelők
Háza Egyesület, mely 15 éve nyújt „intézményesült” keretek között szolgáltatást, melynek támogatói, keretei gyakran változtak, de
a benne dolgozók, a baráti, családias légkör
reményeink szerint nem.

Néhány szubjektív gondolat az irodavezető fejéből. Az eltelt 15 évben sokat
tanultunk. Főleg a civilektől, az „ügyfelektől”. Odafigyelést, alaposságot, ügyszeretetet. Születtek új és alakultak át régi szervezetek. Megismerkedhettünk fantasztikus
ötletekkel, projektekkel és nem utolsó
sorban hihetetlenül kreatív, innovatív emberekkel. Igyekeztünk és a továbbiakban
is ezen leszünk, hogy ebben az átpolitizált
világban megőrizzük függetlenségünket és
szakmaiságunkkal bizonyítsuk kompetenciánkat.
Mindeközben pedig csak szeretnénk a segítő-támogató-fejlesztő attitűdünket megőrizve a megyei civil szervezeteinek mindennapi
munkáját megkönnyíteni. A változásokra reagálva szolgáltatásainkat fejleszteni, megőrizve
a Nevelők Háza Egyesület, a Civil Közössége
Háza befogadó, családias légkörét.
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Kedves Olvasó,

Fűri Ildikó

TARTALOM
Civil „háttérország” – a Baranya megyei Civil Információ Centrum bemutatása
Szolgáltatásainkról röviden…
Átadták a Dél-dunántúli régió Civil Információs Centrumainak
a szakmai együttműködési megállapodásokat
Civil Információs Centrumok
Munka, becsület, igazság
Fényfűrkészek felfedező hete
Én és mások: önismereti tréning identitásról, társadalmi sokszínűségről és előítéletekről
VI. Mosolytenger Gyermekfesztivál
FÉNY-FÜRKÉSZET – rajz- és kreatív alkotó pályázat a Fény Nemzetközi Éve alkalmából
Pályázati ajánló
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Civil „háttérország” – a Baranya megyei Civil
Információ Centrum bemutatása
A magyar civil szektor nélkülözhetetlen szerepet tölt be a közjót szolgáló feladatok ellátásában, a különböző lakossági csoportok esélyegyenlőségének biztosításában, a társadalmi
szolidaritás megerősítésében, az életminőség
elemeinek biztosításában, a közéleti értékek
fejlesztésében, a demokrácia kiteljesítésében.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény (a továbbiakban: Civil törvény)
51. § (1) bekezdése szerint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások
szabályszerű felhasználásának elősegítése érdekében civil információs centrumokat működtet.
A Civil Információs Centrum címet elnyert szervezetekkel az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Szakmai Együttműködési
Megállapodást ír alá.
A Nevelők Háza Egyesület, mint Baranya
megyei nyertes, immár 15-ik éve biztosít szolgáltató, tanácsadó tevékenységet civil szervezeteknek. A 2015 február közepétől induló
időszakban a szolgáltatások tartalma nem
változik jelentősen, inkább a szolgáltatások
struktúrája.
A Civil Információs Centrum szolgáltatási struktúrája kialakítása során, a megyei civil
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szolgáltatások fejlesztése kapcsán kardinális
kérdésnek tartjuk, hogy a megye területi sajátosságaihoz igazodva jelölje ki az alapszintű
civil szolgáltatásokat és a speciális szolgáltatások körét és segítse a különböző civil szolgáltatások egymáshoz illeszkedését és egymásra
épülését a megyében.
Abból indultunk ki, hogy mi a civil szervezetek számára nyújtott szolgáltatások elsődleges funkciója. A civileknek nyújtott
szolgáltatásoknak a megyében működő civil
szervezetek fejlődését, működését kell elősegíteniük. A civil szolgáltatások konkrét tartalma és célcsoportja az elmúlt 25 évben sokat
változott a civil szervezetek helyi közösségben
betöltött szerepének, valamint a társadalmi,
gazdasági és politikai viszonyrendszerüknek
megfelelően. Legfőbb problémák:
• Fenntarthatóság;
• A helyi beágyazottság hiánya;
• A korlátozott humán kapacitás;
• Az együttműködési kultúra alacsony
szintje.
Annak érdekében, hogy a fenti problémákat a leghatékonyabban lehessen kezelni,
szervezeti fejlettségi szinteket szükséges meghatározni, s az egyes szintekhez különböző típusú szolgáltatásokat rendelni, hogy a szervezetek minél komplexebb módon, mégis saját
tempójukban fejlődhessenek.
Ennek megfelelően véleményünk szerint
három fejlődési szakaszt állíthatunk fel:
1. Kezdő szervezeti szakasz: alulszervezettség, képtelen a változások követésére, ezért túlterhelt, elégedetlen, ad hoc

ban áll a helyi önkormányzattal, állami
szervekkel. Konzorciumokban pályázik,
szektorközi projekteket menedzsel, vagy
egyenrangú partnerként vesz részt ezekben. Állami/önkormányzati közbeszerzéseken indul. (max. 40-50 szervezet).
Fontosnak tartjuk a területi hátrányok
csökkentését, amely jelenleg a civil szolgáltatások és a forrásfelhasználás szempontjából is
erőteljes koncentrációt mutatja a megyeszékhelyen (mely egyben a régió központ is). A területi hátrányok csökkentése érdekében ezért
fontos bizonyos szolgáltatások dekoncentrációja és elérhetővé tétele a járási székhelyek
zömén, vagy jelentős civil aktivitást felmutató
településen, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetben lévő térségekre.
Alapelveink:
• Egyenlőtlenségek csökkentése;
• Együttműködés és partnerség a civil
szervezetek fejlesztése, támogatása ügyében érintett szervezetek, intézmények,
szakmai szolgáltató hálózatok között;
• „Benned a létra…” tézist alapul véve
a civil szervezetek szervezetfejlesztése,
szemléletformálására és kompetenciabővítése a szolgáltatások fő célja és nem
egyszerűen egyedi problémák kezelése;
• A megyei civil szolgáltatások eredményeképpen létrejövő fejlesztéseknek
összhangban kell állnia a régió általános
fejlesztési programjával, a megyei szintű
területfejlesztési koncepcióval, humán
fejlesztési stratégiákkal és a Széchenyi
2020 céljaival;
• civil hálózatok generálása;
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jelleggel működik, vegetál. Motivációja
csökkenő. A változás megrémíti, a vezetést belső harcok jellemzik. Általában
nincs foglalkoztatott (vagy csak részmunkaidős, max.1 fő). Önkéntes alapon
működik a szervezet, jó szándékú, lelkes
„amatőrökből” álló közösség. Sokszor
kaotikus adminisztráció. Általában nem
közhasznú. Nem pályázik, max. csak kisebb helyi forrásokat. Tagdíjból, eseti
támogatásokból működik. A baranyai
szervezetek zöme (kb. 2000-2100) ebben a fázisban tart.
2. Mechanikus szervezeti szakasz: kialakult működés, specializáció, szakmai
irány meghatározott, 1-8 foglalkoztatott. Vezethető, koordinálható, de idővel
bemerevedik, túlszerveződik. Fejleszthető, követi a változásokat, általában vállalja a közhasznúsággal járó többletadminisztrációt. (kb. 500-600 szervezet).
Rendszeresen pályázik (NEA, kisebbnagyobb hazai EUs pályázatok – bár itt
sokszor segítségre szorul, esetleg kisebb
nemzetközi projektek). Partnerségben
más civilekkel valósít meg projekteket.
Általában irodát tart fenn.
3. Integráló szervezeti szakasz: a korábbi
fázis hibáit felismerő, változásokra nyitott, újraszerveződő, decentralizálódó,
stratégiát kialakító, a környezettel szorosan együttműködő, szektorközi megoldásokra nyitott, integráló szervezeti
típus. Csapatmunka jellemzi. 10-100
fő feletti foglalkoztatott. E szakasz egy
magasabb szintjét jelenti, ha a közösség
érdekében képes a környezettel sokoldalú kapcsolat kialakítására. Közfeladat-ellátásra alkalmas, profi adminisztrációt
vezet, legtöbbször szerződéses viszony-

Fűri Ildikó
irodavezető
2015. május
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Szolgáltatásainkról röviden…
Jogi, közhasznúsági tanácsadás: a civil szervezetek alapításának, működtetésével, közhasznú státuszával, illetve az ügyfelek nem pályázati forrásból megvalósuló programjainak,
szolgáltatásainak és projektjeinek jogi kérdéseivel kapcsolatos tanácsadás, különös tekintettel a jogszabályi változásokra. A tanácsadás
két helyszínen – Civil Közösségek Háza, külső ügyvédi iroda – zajlik.
Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás: a civil szervezetek alapításával, működtetésével, közhasznú minősítésével, be- és
elszámolási kötelezettségeivel illetve az ügyfelek nem pályázati forrásból megvalósuló
programjainak, szolgáltatásainak és projektjeinek könyvelési és adózási kérdéseivel foglalkozó tanácsadás.
Pályázati tanácsadás: a civil szervezetek számára kiírt hazai és nemzetközi pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás (pályázatfigyelés,
pályázati feltételek, lehetőségek, veszélyek)
egyéni és csoportos formában.
Forrásteremtési tanácsadás: alternatív, nem
állami források felkutatása, bevonásának lehetőségei. A civil szervezetek mellett célcsoportnak tekintjük a cégeket, vállalkozásokat,
mint lehetséges adományozókat. A tanácsadás szorosan kapcsolódik a pályázati, illetve
az általános menedzsment tanácsadáshoz.
Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás: a megye cégei és civil szervezetei közötti együttműködés elősegítése, az
Önkéntes Centrummal együttműködve a vállalati önkéntesség szélesebb körű elterjesztése.
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CSR munkacsoport működtetése. Kiemelt
területként kezeljük a Közösségi Szolgálat kezelést, népszerűsítését.
Számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás: a célcsoport tevékenységének ellátásához kötődő, az operációs rendszerekkel,
az iroda szoftverekkel, az internet használattal
és a levelezéssel, az ügyfélkapuval, elektronikus pályázati rendszerekkel kapcsolatos tanácsadás. Informatikai csoportos tanácsadás
önkéntesek bevonásával. Kiemelt célcsoport
a civil szervezetekben önkéntesként tevékenykedő „szépkorúak”.
Magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok elősegítése: határon átnyúló kapcsolatok erősítése, partnerek felkutatása,
ajánlása együttműködve a Nemzetiségi Önkormányzatokkal. Előkészítés alatt áll egy
Zenta – Eszék – Lendva „korridor” létrehozása.
Partnerség Információs Nap szervezése: a
tanácsadási vagy egyéb, a szolgáltatásokkal
összefüggő témakör kapcsán, vagy konkrét
kérdéshez kapcsolódó (pl. egy adott pályázati kiírás), előre meghirdetett időpontban
és helyszínen lebonyolításra kerülő csoportos
alkalom.
Járásokban való megjelenés (tanácsadások
szervezése és információnapok lebonyolítása): a megye 9 járásában (Pécsen kívül) a helyi
partnerszervezetekkel és önkormányzatokkal
egyeztetett témákban, a helyi igényekre reagálva kihelyezett tanácsadások és információs
napok szervezése.

Önkormányzati civil referensek adatbázisa
a partnerség erősítése érdekében: a meglévő adatbázis aktualizálása megye (elsősorban
városi rangú) önkormányzatainak, illetve az
önkormányzatok civil ügyekért felelős munkatársainak elérhetőségével. Az adatbázis elérhető a cic.ckh.hu lapon.
Elektronikus hírlevél: havonta elektronikus
formában, a folyamatosan frissített adatbázisban lévő szervezeteknek kiküldött hírlevél
mely a szolgáltatások mellett aktuális a szektort érintő információkat, pályázati lehetőségeket, valamint a gazdaszervezet programjait
tartalmazza
Gyakran ismételt kérdések (GYIK) közzététele saját honlapon: a szervezete honlapján (ckh.hu) működtetett cic.ckh.hu alapon
elérhető felület, mely a tanácsadások során
leggyakrabban felmerülő kérdéseket, problémákat tartalmazza a válaszokkal, illetve megoldási javaslatokkal.
Saját honlapon CIC információk létrehozása: a szervezet honlapján (ckh.hu) működtetett cic.ckh.hu alap, mely a szervezetek
számára érdekes híreket, információkat, pályázati lehetőségeket, illetve a nyilvánossá tehető adatbázisokat, partnerszervezeteket tartalmazó felület. A lapon keresztül elérhetőek
a tanácsadók, valamint az on-line tanácsadó
felület.
Információk biztosítása az EMMI által működtetett honlap számára: a cic.ckh aloldalon megjelenő helyi, de országos érdeklődésre

is számot tartó hírek, események elküldése,
folyamatos frissítése.
A közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos képzések szervezése: helyi igényekre, aktuális változásokra reagálva,
előre meghirdetett, a Felnőttképzési Törvény
hatálya alá nem eső facilitált csoportmunkák,
szakmai szemináriumok.
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Ügyfél adatbázis: a CIC szolgáltatásait
igénybevevő szervezetek adatbázisa az igényelt szolgáltatás megjelölésével.

CIC partneri hálózati munkában való részvétel: a találkozókon való aktív jelenlét, közös
munkában való együttműködés.
Más közfeladatot ellátó civil szolgáltatókkal való együttműködés: egyéb szakmai
területeken működő szervezetekkel, hálózatokkal közös projektek generálása, közfeladat
ellátásra irányuló civil-önkormányzati megállapodások elősegítése.
Civil szervezetek és munkatársaik számára
biztosított érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenység és jogsegély: A megyében
működő szervezetek érdekvédelmi-érdekképviseleti tevékenységének támogatása, a szervezetek „képessé tevése” ilyen irányú törekvései
megvalósítására. A szükséges fórumok biztosítása, városi, városrészi, települési kerekasztalok létrejöttének támogatása.
Nyilvántartott közfoglalkoztatottak végzettség és/vagy képzettség szerinti munkához jutásának és végleges elhelyezkedésének segítése elsősorban a megye területén
működő civil szervezeteknél: Tájékoztatók,
partnerségi információs napok a közfoglalkoztatásról, HR tanácsadás együttműködve
a NMI-vel és a BM Kormányhivatal Munkaügyi Központjával.
2015. május
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Átadták a Dél-dunántúli régió Civil Információs Centrumainak a szakmai együttműködési megállapodásokat



2015. május 14-én, dr. Deák Imre, az Emberi Erőforrások Minisztériuma civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára adta át a Dél-dunántúli régióban működő Civil Információs Centrum címet elnyert civil szervezeteknek a Szakmai együttműködési megállapodást
Pécsett, a Civil Közösségek Házában.
„A civil szervezetek képesek összegyűjteni a társadalomban meglévő jó szándékú energiákat és oda irányítani, ahol erre a legnagyobb szükség van” – mondta
dr. Deák Imre, a régióban működő Civil Információs
Centrumok találkozóján. A helyettes államtitkár kiemelte, hogy a civil szervezetek munkáját országszerte
20 Civil Információs Centrum segíti. A civil információs centrumok pályázati , jogi, pénzügyi, forrásteremtési tanácsadással, információszolgáltatással és a
határon átnyúló kapcsolatok erősítésével is támogatják a civileket, továbbá feladatuk megfelelő
végzettségű közfoglalkoztatottak közvetítése civil szervezetekhez, valamint a civil szervezetektől
érkező javaslatok, észrevételek továbbítása a kormány felé. A minisztérium hazai költségvetési
forrásból évi 300 millió Ft-ot biztosít a centrumok működésére
A szakmai együttműködési megállapodásokat a Baranya megyei Civil Információs Centrum
képviseletében Vincze Csilla a pécsi Nevelők Háza Egyesület ügyvezető elnöke, a Somogy megyei Információs Centrum képviseletében Váli Csilla, a kaposvári Éléstár Egyesület elnöke, a
Tolna megyei Információs Centrum képviseletében Réger Balázs, a Lakható Szekszárdért Egyesület elnöke vette át.
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Bács-Kiskun

Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület

recic.hu

Baranya

Nevelők Háza Egyesület

cic.ckh.hu

Békés

Cetera Egyesület

Borsod-Abaúj Zemplén

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület

bazmegye.cic.erke.hu

Budapest

Századvég Politikai Iskola Alapítvány

szazadveg.hu

Csongrád

Kurca Vidéke Polgári Egyesület

recic.hu

Fejér

Echo Innovációs Műhely

www.echoinn.hu

Győr-Moson-Sopron

United Way Kisalföld Alapítvány

civilhazgyor.hu

Hajdú-Bihar

Szülők a Gyermekekért, Egymásért Egyesület

civiltanacsadas.info

Heves

Egri Norma Alapítvány

egrinormaalapitvany.hu

Jász-Nagykun-Szolnok

Contact Mentálhigiénés Konzultációs
Szolgálat

contactmksz.hu

Komárom-Esztergom

Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület

bazispont.hu

Nógrád

A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány

nogradicic.hu

Pest

Isten Szolgálatában Református Misszió
Alapítvány

cicpestmegye.hu

Somogy

Éléstár Fogyasztóvédelmi és Jogvédő
Egyesület

elestaregyesulet.mindenkilapja.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány

szabolcs-cic.hu

Tolna

Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület

cicszekszard.hu

Vas

Hegypásztor Kör

vasicivil.hu

Veszprém

Veszprém Megyei Civil Hálózatért
Közhasznú Egyesület

civilhazveszprem.hu

Zala

Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

zalacivil.hu
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Munka, becsület, igazság

Baranyai

Visszaemlékezés Dr. Nendtvich Andor polgármesterre
Királyi tanácsos, Pécs város polgármestere

„A felszabadulás után (1921) minden ro-

(1906–1936), a pécsi Erzsébet Tudomány-

mokban hevert. Súlyos feladatok vártak rám,

egyetem díszdoktora. A Mecsek Egyesület

hogy a város visszanyerje régi képét. A romo-

tiszteletbeli elnöke és még számtalan sok cím

kat eltakarítottuk és megindult az építőmun-

birtokosa.

ka. Meggyorsult a csatornázás, megszűnt a

„Íróasztala mögött ott függ a falon a régi

vízmizéria és a lakásínség. Megépült az erdei

városháza képe. Amikor, mint másodosztályú

műút, amely nemcsak az idegenforgalmat len-

aljegyző először lépte át annak a kapuját egy-

díti előre, hanem a jövő villanegyed alapjait

két évvel múlt csak 20 éves (1889). A város-

is biztosítja. Az erdei út folyománya volt az

háza körül még nem álltak büszke paloták és

üdülőszálló (vagyis a Dömörkapui menedék-

az alig 35.000 lakosú város csendben, minden

ház, amelyet 1931. szeptember 13-án avattak

nagyobb események nélkül élte a maga szür-

fel és a polgármester nevét kapta) megvalósu-

ke, kisvárosias életét.”
„Ez a szellem vezetett
akkor, amikor a város
vasútközlekedési politikájának megjavításával
ki akartam ragadni Pécset elzárkózottságából.
A pécs-bátaszéki és a
pécs-dolnjimiholjáci
vasút megépítésével Pécs
utat nyert az Alföld és
dél felé. Több mint egymillió koronát áldozott
ezekre a város. Ennek
folyományaként vasúti
gócpont lett Pécs és központi jellegénél fogva
megkapta az üzletvezetőséget.”
10
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Azzal erélyesen kiutasítottam a szobából.

amely ritkítja párját az országban, megépült

De ott állt az íróasztal mellett a két szerb

a balokányi fürdő és sok minden más, amely

detektív is. Az egyik hozzám ugrott és jobb

a várost ma már kiemeli a vidéki városok so-

kezével befogta a számat, majd a másikkal

rából. De évtizedes szakadatlan munkám

együtt megragadott és kituszkoltak a szo-

eredményeit mégis abban látom, hogy a város

bából.

visszakaphatta Nagy Lajos ősi egyetemét. Ez a

Azután úgy, ahogy voltam kiskabátban,

körülmény nemcsak kultúrszempontból eme-

minden nélkül, felültettek a városháza előtt

li a város értékét, de gazdasági téren is rend-

már várakozó kocsira és kitoloncoltak a város-

kívül sokat jelent.”

ból. Hónapokig éltem Sásdon.”

Dr. Nendtvich Andor polgármester életének egyik legfájóbb emléke az volt, amikor a
szerb megszállás alatt felfüggesztették állásából, sőt még Pécsről is száműzték.

Hogy mi volt dr. Nendtvich Andor polgármester sikereinek kulcsa?
„Pártpolitikát soha nem engedtem be a
közgyűlési terembe. Pártokra sohasem tá-

„Doktor Sándor dr. felszólított, hogy ad-

maszkodtam és nem tömörítettem magam

jam át a polgármesterséget, miután az új vá-

mellé pártot, azért, hogy támogasson. És

lasztás eredményeként más városi tisztikar

mert mindenben a város érdekeit kerestem és

következik. A legerélyesebb hangon vissza-

a város előrehaladására irányuló javaslatokkal

utasítottam ezt a kérelmet és kijelentettem,

álltam elő, mindig megvolt a támogató több-

hogy egyedül magamnak van jogcíme arra,

ségem.

hogy a város polgármestere legyek.
Ott állt az íróasztalom előtt Linder Béla,

Mindig ez volt jelszavam: Munka, becsület
és igazság.

akit új polgármesternek akartak. Miután a

Minden törekvésemmel, tettekkel és nem

legerélyesebb hangon tiltakoztam minden

szavakkal bizonyítottam. Mindig a kiegyen-

törvénytelen beavatkozás ellen Linder Béla

lítést kerestem. Büszkeséggel állapíthatom

felé tekintve ezt mondottam:

meg, hogy előterjesztett javaslataim mindig

Nem akarok más polgármestert látni!
Linder Béla magából kikelve rámkiáltott:

határozatokká váltak.”
Dr. Nendtvih Andor Pécs városában

Elég. Ezzel a magatartásával ön szembe-

egyike volt minden idők legjobb polgár-

helyezkedik a népakarattal, és ezért ezennel

mestereinek, emlékezzünk rá tiszteletteljes

letartóztatom.

kegyelettel.

Felugrottam a székemről és szenvedélyesen
rákiáltottam:

Baranyai

lása is. Megépítettük az iparostanonc iskolát,

(Felhasznált idézetek a Dunántúl pécsi napilap, 1936. október 31-i számából.

Maga? Kicsoda maga? Tiltakozom az ilyen
hang ellen.

Trebbin Ágost
2015. május
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hetség Program támogatásával.

A táborozók a korábbi évek Természetbúvár Táborain
programjainak
legrátermettebb
részvevői
A táborozók a korábbi
évek Természetbúvár
Táborainakközül
és máskerülnek
természetismereti programjainak legrátermettebb részvevői kö-

Azül
diákok
hét folyamán a fény témakörét több szakem
kerülneka ki.
tudomány és művészetek nézőpontjából is körüljárh
gyakorlatok, tárlat- és laborlátogatások során a „Fén
A diákok a hét folyamán a fény témakörét több szakember közcsillagászati, környezetvédelemi, képzőművészeti és fotó
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O
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Múzeumok Éjszakáján (június 20.), a Fény Éve jegyében
a Fény Nemzetközi Éve alkalmából indít tehetséggondozó tábort a Tudatosan

címmel
Programunkban
terepi alkalmak
közöttszakmai
- csillaga Környezetünkért
Egyesület, azainteraktív
Janus ésPannonius
Múzeum
közreműködésével, a Nemzeti Tehetség Program támogatásával.

www.tudatosan.eu,
www.jpm.h
nézés és aRészletesebben:
szentjános bogarak rajzásának
megfigyelése céljából

A táborozók a korábbi
évek Természetbúvár
– „éjszakai
túra” is szerepel.Táborainak és más természetismereti
programjainak
legrátermettebb
részvevői Program,
közül kerülnekaz
ki. Emberi Erőforrások
projektet
a Nemzeti
Tehetség

A
Minisz
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NTP-MTI-14-0100
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t
diákok aIntézet
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több
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záróeseménye
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Természettudományi
Osztályának
tudomány és művészetek nézőpontjából is körüljárhatják. A játékos kísérletek,

a Múzeumok
Éjszakáján
(június
20.), a Fény Évesorán
jegyében
tervezett programsora.
gyakorlatok,
tárlatés laborlátogatások
a „Fényfürkészek”
fizikai, biológiai,
csillagászati, környezetvédelemi, képzőművészeti és fotóművészeti megközelítésből is
megvizsgálják a fény jelentőségét életünkben.
Programunkban
az interaktív
és terepi alkalmakwww.jpm.hu
között - csillagnézés és a szentjános
Részletesebben:
www.tudatosan.eu,
bogarak rajzásának megfigyelése céljából – „éjszakai túra” is szerepel.

A program
záróeseménye
a JPM
Természettudományi
A projektet a Nemzeti
Tehetség
Program,
az Emberi
ErőforrásokOsztályának
Minisztériuma és az Oktatása Múzeumok Éjszakáján (június 20.), a Fény Éve jegyében tervezett programsora.

kutató és Fejlesztő Intézet közös, NTP-MTI-14-0100 azonosítójú pályázatának támogatásával
valósítjuk meg.

Részletesebben: www.tudatosan.eu, www.jpm.hu

A projektet a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézet közös, NTP-MTI-14-0100 azonosítójú pályázatának támogatásával valósítjuk meg.
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KÉPZÉSI FELHÍVÁS

A szakmai továbbképzés célja a befogadó
segítői attitűd megerősítése, az előítéletek
A szakmai
továbbképzés
célja a befogadó
tudatosításán,
kimondásán,
közös
segítői attitűd
megerősítése,
előítéletek
feldolgozásán
keresztül.az Tréningünkre
tudatosításán,
közös
gyermekekkel,kimondásán,
fiatalokkal és családokkal
foglalkozó keresztül.
szakembereket Tréningünkre
várunk.
feldolgozásán

A továbbképzés felépítése:

gyermekekkel,
fiatalokkal és családokkal
A segítő szakmákban különösen fontos,
foglalkozó
szakembereket
hogy
a segítő-segítettvárunk.
viszonyt mennyire

II. Identitás (Én és Te és Ő)
megismerése
Ki
vagyok én? Miért vagyok ilyen?
Milyenek a többiek? Hasonlóság,
II. Identitás (Én
és Te és Ő)
különbözőség,
sokszínűség

befolyásolják az első benyomások és az

A segítőezekből
szakmákban
különösen
fontos,
gyakran kialakuló
előítéletek.
Nem
hogy létezik
előítéletek
nélküli
hogy a gondoljuk,
segítő-segített
viszonyt
mennyire
ember, az
célunk
az, hogy a meglévő
befolyásolják
első benyomások
és az
előítéletes gondolatokat és attitűdöket
ezekből gyakran kialakuló előítéletek. Nem
tudatosítsuk, ezáltal lehessen velük
gondoljuk,
hogy létezik előítéletek nélküli
dolgozni.
ember, célunk az, hogy a meglévő
A
tréning
módszertana
nem-formális
előítéletes gondolatokat
és a attitűdöket
tanulásra
épül,
sajátélményre
és
tudatosítsuk, ezáltal lehessen velük
tapasztalati tanulásra. Az egyén, a csoport
dolgozni.
és a trénerek interakcióival dolgozunk,
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és mások: önismereti tréning identitásról, társadalmi
Én ésÉnmások:
önismereti tréning identitásról, társadalmi
sokszínűségről és előítéletekről /engedélyszám: S-01-031/2014/
sokszínűségről és előítéletekről /engedélyszám: S-01-031/2014/
KÉPZÉSI FELHÍVÁS
továbbképzés
I.ARáhangolódás
(Mi)felépítése:
Az eredményes tanulási folyamathoz
I. Ráhangolódás
(Mi)
szükséges
keretek megteremtése,
egymás
megismerése
Az eredményes tanulási folyamathoz
szükséges keretek megteremtése, egymás

Ki vagyok én? Miért vagyok ilyen?

III. Előítéletek (Én és Mások)
Milyenek a többiek? Hasonlóság,
Viszonyulásom másokhoz, a mássághoz.
különbözőség,
sokszínűség
Kategorizáció,
bűnbakkeresés,
önbeteljesítő jóslat

III. Előítéletek (Én és Mások)

IV.
Társadalmi folyamatok
(Mi és a
Ők)
Viszonyulásom
másokhoz,
mássághoz.
Hogyan működik mindez nagy közösségi
Kategorizáció, bűnbakkeresés,
szinten? Esélyegyenlőség, -egyenlőtlenség,
önbeteljesítő jóslat
-teremtés

folyamatos
teret
és
időt
adva
a
IV.Zárás
Társadalmi folyamatok (Mi és Ők)
V.
A tréning
módszertana
a nem-formális
véleményeknek
és visszajelzéseknek.
Mire
tudom
használnimindez
mindezt nagy
a
Hogyan
működik
közösségi
tanulásra
épül,
sajátélményre
és
hétköznapokban.
Értékelés
szinten? Esélyegyenlőség,
-egyenlőtlenség,
tapasztalati tanulásra. Az egyén, a csoport
-teremtés
A továbbképzés
trénerei szakmai
életútjuk során oktatási és szociális területen szereztek
és a trénerek
interakcióival
dolgozunk,
tapasztalatokat
az
egyéni
és
csoportos
munkában.
Trénerek:
folyamatos
teret
és
időt
adva
a
V. Zárás
véleményeknek
és visszajelzéseknek.
Mire tudom használni mindezt a
• Gruidl
Zsuzsanna szociális munkás, mentálhigiénikus
•
•

Koska Éva szociálpolitikus, szociális szakértő
hétköznapokban. Értékelés
Nyirati András emberi jogi képző

A továbbképzés trénerei szakmai életútjuk
oktatási
és szociális területen szereztek
Részvételi során
díj: 25.000
Ft
tapasztalatokat az egyéni és csoportos munkában. Trénerek:
Továbbképzési pontérték: 25 kreditpont

•
•
•

GruidlIdőpont:
Zsuzsanna
szociális munkás, mentálhigiénikus
2015. június 2., 3., 4. (kedd, szerda csütörtök); 9 és 18 óra között
Koska Éva szociálpolitikus, szociális szakértő
Addiktológiai
NyiratiHelyszín:
András KERT
emberi
jogi képző Gondozó (7633 Pécs, dr. Berze Nagy J. u. 7.)
Jelentkezési határidő: 2015. május 26. 23:59

Részvételi díj: 25.000 Ft

JELENTKEZÉSI LAP: https://docs.google.com/forms/d/1EPl_27R1-dOw1SI13OEwcRh15xsHt-hVhvL5C36StU/viewform
Továbbképzési pontérték: 25 kreditpont
További2.,
információ:
emberseg.erejevel@gmail.com
Időpont: 2015. június
3., 4. (kedd,
szerda csütörtök); 9 és 18 óra között

Helyszín: KERT Addiktológiai Gondozó (7633 Pécs, dr. Berze Nagy J. u. 7.)
Jelentkezési határidő: 2015. május 26. 23:59
JELENTKEZÉSI LAP: https://docs.google.com/forms/d/1EPl_27R1-dOw1SI13OEwcRh15xsHt-hVhvL5C36StU/viewform
További információ: emberseg.erejevel@gmail.com

2015. május

13

Baranyai

CIVIL SZERVEZETEK ÉS ÖNKÉNTESEK
JELENTKEZÉSÉRE SZÓLÓ FELHÍVÁS

(VI. Mosolytenger Gyermekfesztivál ÉS
– Zenta,
2015. június 14.)
CIVIL SZERVEZETEK
ÖNKÉNTESEK
JELENTKEZÉSÉRE SZÓLÓ FELHÍVÁS
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 fesztiválra a 0-12 éves gyermekeket várjuk szüleikkel. Igyekszünk mindenkinek, de főleg a
célcsoportunk számára tartalmas szórakozási lehetőséget biztosítani. Több mint száz helyszínen a

(VI. Mosolytenger Gyermekfesztivál –
Zenta, 2015. június 14.)

legkülönbözőbb játékokat és foglalkozásokat próbálhatják ki, a fesztivál „fizetőeszközét”, a
garast begyűjtve pedig értékes nyereményeket vásárolhatnak a fabatkaboltban. S mindezt
tehetik teljesen ingyenesen!

Felhívjuk az érdeklődő civil szervezetek figyelmét, hogy színes, érdekes gyermekprogramjaikkal és
játékaikkal, különálló helyszínt alkotva, részt vehetnek a VI. Mosolytenger Gyermekfesztiválon. Az
útiköltséget, a helyet és az infrastrukturális szükségleteket természetesen mi biztosítjuk.
Önkéntesek jelentkezését is várjuk, akik részt vennének a rendezvény előkészületeiben és
lebonyolításában, ezzel segítve a Mosolytenger Gyermekfesztivál sikerességét.

2015. június 14-én, vasárnap 14 és 20 óra között kerül megrendezésre Zentán, a Népkertben egy délvidéki szintű magyar gyermekfesztivál, VI. Mosolytenger Gyermekfesztivál Jelentkezési
néven. határidő: 2015. június 5.
Jelentkezni a következő elérhetőségek egyikén lehet: Ci-F Civil Központ, Fő tér 18., 24400
Zenta, +36 62 203 157, +381 24 811 383 vagy iroda@cifi.rs .

A fesztiválra
a 0-12 éves gyermekeket várjuk szüleikkel. Igyekszünk mindenkinek,
További információ is a fenti elérhetőségek valamelyikén kapható.
de főleg a célcsoportunk 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!
Felhívjuk az érdeklődő civil szervezetek figyelmét, hogy színes, érdekes gyermekprogramjaikkal és játékaikkal, különálló helyszínt alkotva, részt vehetnek a VI. Mosolytenger Gyermekfesztiválon. Az útiköltséget, a helyet és az infrastrukturális szükségleteket
természetesen mi biztosítjuk.
Önkéntesek jelentkezését is várjuk, akik részt vennének a rendezvény előkészületeiben
és lebonyolításában, ezzel segítve a Mosolytenger Gyermekfesztivál sikerességét.
Jelentkezési határidő: 2015. június 5.
"Ci-Fi" Civil Központ, 24400 Zenta, Fő tér 18., Szerbia

Tel:elérhetőségek
+381-24-811-383, E-mail:
iroda@cifi.rs,
www.civilportal.net
Jelentkezni a következő
egyikén
lehet:
Ci-F Civil Központ, Fő tér 18.,
24400 Zenta, +36 62 203 157, +381 24 811 383 vagy iroda@cifi.rs .

További információ is a fenti elérhetőségek valamelyikén kapható.
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FÉNY-FÜRKÉSZET
– rajz- és kreatív alkotó pályázat
FÉNY-FÜRKÉSZET – rajz- és kreatív alkotó pályázat
a Fény
Nemzetközi
Éve
alkalmából
A pályázat témája: életünk
meghatározó,
nélkülözhetetlen
eleme
a fény. Ha kevés van belőle – hiányzik
a Fény
Nemzetközi
Éve
alkalmából

nekünk; ha túl sok van belőle - menekülünk előle. Festményeket nézegetve tapasztaljuk, hogy a fény

Atulajdonságainak
pályázat témája:ismerete
életünkameghatározó,
nélkülözhetetlen
fény. Ha
kevés
van belőle
– hiányzik neképzőművészek
számára legalábbeleme
olyanafontos,
mint
a fizikusok
számára.
Engedjük
tehát
alkossunk
műveket,
melyek
atapasztaljuk,
természetes
ésvan
mesterséges
ha túl
sok szabadjára
vanéletünk
belőle -fantáziánkat,
menekülünk
előle.
Festményeket
nézegetve
a belőle
fény tulajdonAkünk;
pályázat
témája:
meghatározó,és
nélkülözhetetlen
eleme
a fény.
Ha kevéshogy
– fény
hiányzik
jelentőségét
mutatják
be életünkben!
nekünk;
ha
túl
sok
van
belőle - menekülünk
előle.
Festményeket
hogy a fény
ságainak
ismerete
a képzőművészek
számára legalább
olyan
fontos, mintnézegetve
a fizikusok tapasztaljuk,
számára.
tulajdonságainak
ismerete afantáziánkat,
képzőművészek
számára műveket,
legalább olyan
mint a és
fizikusok
számára.
Engedjük tehát szabadjára
és alkossunk
melyekfontos,
a természetes
mesterséges
fény jelentőEngedjük
tehátbe
szabadjára
Kategóriák:
ségét
mutatják
életünkben!fantáziánkat, és alkossunk műveket, melyek a természetes és mesterséges fény
jelentőségét
be életünkben!
1. mutatják
Éltető fény
– rajzpályázat a természetes és/vagy mesterséges fényforrások
Kategóriák: szerepéről életünkben.
Kategóriák:
 fény
méret
meghatározása:
max. A/3-asés/vagy
lapméret
1. Éltető
– rajzpályázat
a természetes
mesterséges fényforrások szerepéről életünkben.
technikája:
szabadon
1. Éltető
fény
– rajzpályázat
a természetes és/vagy mesterséges fényforrások
• méret
meghatározása:
max.választott
A/3-as lapméret
2. szerepéről
Doboznyi
fény
– kreatív alkotó pályázat
• technikája:
szabadon
választott
életünkben.
jeleníthető
megalkotó
a fény apályázat
lehetőségeit kihasználva, egy cipős dobozban vagy akár egy
2. Doboznyi
fény
– kreatív
 Hogyan
méret
meghatározása:
max. térbeliség
A/3-as lapméret
dunsztos üvegben? Max. cipős doboznyi méretű kreatív munkákkal lehet pályázni.
Hogyan
jeleníthető
meg a fény
a térbeliség lehetőségeit kihasználva, egy cipős dobozban vagy akár egy
 technikája:
szabadon
választott
dunsztos
üvegben?fény
Max. –cipős
doboznyi
méretű
kreatív munkákkal lehet pályázni.
2. Doboznyi
kreatív
alkotó
pályázat
Hogyan
jeleníthető
meg a fény a térbeliség lehetőségeit kihasználva, egy cipős dobozban vagy akár egy
AA
beadás
határideje,
helye:
beadás
határideje,
helye:
dunsztos
üvegben?
2015. június
10. Max. cipős doboznyi méretű kreatív munkákkal lehet pályázni.
2015.JPM
június
10.
Természettudományi Múzeum, Pécs, Szabadság utca 2.
JPM Természettudományi
Múzeum, Pécs, Szabadság utca 2.
Információ kérhető: varga.agnes@jpm.hu
Információ
kérhető: varga.agnes@jpm.hu
A beadás
határideje,
helye:
A díjazás
mindkét
témakörben három korcsoportban történik:
2015.
június 10.
A díjazás
mindkét
témakörben
korcsoportban történik:
 JPM
alsótagozatos
korcsoport három
Természettudományi
Múzeum, Pécs, Szabadság utca 2.
• alsótagozatos
korcsoport
felsőtagozatos
korcsoport
Információ
kérhető:
varga.agnes@jpm.hu
• felsőtagozatos
középiskoláskorcsoport
korcsoport
• középiskolás
korcsoport
A díjazás
mindkét
témakörben három korcsoportban történik:
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FÉNY-FÜRKÉSZET – rajz- és kreatív alkotó pályázat
a Fény Nemzetközi Éve alkalmából

A beadott pályamunkák hátoldalán kérjük feltüntetni:



alsótagozatos korcsoport

 az pályamunkák
alkotás címét; ahátoldalán
pályázó nevét,
évfolyamát;
a felkészítő intézmény nevét
A beadott
kérjük
feltüntetni:
 felsőtagozatos korcsoport
a felkészítő
pedagógus
címét a felkészítő intézmény nevét
•  azközépiskolás
alkotás
címét;
a pályázónevét,
nevét,e-mail
évfolyamát;
korcsoport
• a felkészítő pedagógus nevét, e-mail címét

Díjazás: családi belépők a DDNPI Ős-Dráva Látogatóközpontba, kategóriák 1-3 helyezettjei számára

A beadott pályamunkák hátoldalán kérjük feltüntetni:
kétszemélyes
belépő aaDDNPI
Természettudományi
Múzeum Múzeumok
Éjszakája
rendezvényére
Díjazás:
családi belépők
Ős-Dráva Látogatóközpontba,
kategóriák 1-3
helyezettjei
számára két az alkotás címét; a pályázó nevét, évfolyamát; a felkészítő intézmény nevét
(tematikus
programok,
játékok és előadások
aMúzeumok
Fény Éve kapcsán).
Tárgyjutalmak,(tematikus
könyvjutalmak,
személyes
belépő
a
Természettudományi
Múzeum
Éjszakája
rendezvényére
progra a felkészítő pedagógus nevét, e-mail címét

belépők
a Chagall-kiállításra,
és Éve
máskapcsán).
időszakosTárgyjutalmak,
kiállításokra. Akönyvjutalmak,
nyerteseket június
15-éig
kiértesítjük.
mok,
játékok
és előadások a Fény
belépők
a Chagall-kiállításra, és máscsaládi
időszakos
kiállításokra.
A nyerteseket
június 15-éig kiértesítjük.
Díjazás:
belépők
a DDNPI
Ős-Dráva Látogatóközpontba,
kategóriák 1-3 helyezettjei számára
díjkiosztóhelyszíne
helyszíne
időpontja:
2015.
június
20. szombat
délután,
AAdíjkiosztó
időpontja:
2015.
június
20.Múzeum
szombat
délután,
JPM JPM
kétszemélyes
belépő ésaés
Természettudományi
Múzeumok
Éjszakája rendezvényére
Természettudományi
Osztály.
(Pontos
időpontot
a
kiértesítés
során
a pályázókkal)
Természettudományi
Osztály.
időpontotaa Fény
kiértesítés
közlünk
aközlünk
pályázókkal)
(tematikus
programok,
játékok(Pontos
és előadások
Éve során
kapcsán).
Tárgyjutalmak,
könyvjutalmak,
legjobb alkotásokból
nyílik
a Természettudományi
Múzeumban,
majd további
AAlegjobb
alkotásokbólkamara-kiállítás
kamara-kiállítás
nyílik
a kiállításokra.
Természettudományi
Múzeumban,
majd további
helybelépők
a
Chagall-kiállításra,
és
más
időszakos
A
nyerteseket
június
15-éig
kiértesítjük.
helyszíneken. A kiállított és a kiállításon nem szereplő munkákat a kiállítás zárása után lehet átvenni.
színeken. A kiállított és a kiállításon nem szereplő munkákat a kiállítás zárása után lehet átvenni.
ALEXANDRA
és Könyváruházak,
Duna-Dráva
Nemzeti
Park
Igazgatóság
ATámogató:
díjkiosztó
helyszíne Kiadó
ésKiadó
időpontja:
2015. június
20. szombat
délután,
JPM
Támogató:
ALEXANDRA
és Könyváruházak,
Duna-Dráva
Nemzeti
Park
Igazgatóság

Természettudományi Osztály. (Pontos időpontot a kiértesítés során közlünk a pályázókkal)
A legjobb alkotásokból kamara-kiállítás nyílik a Természettudományi Múzeumban, majd további
helyszíneken. A kiállított és a kiállításon nem szereplő munkákat a kiállítás zárása után lehet átvenni.

Támogató: ALEXANDRA Kiadó és Könyváruházak, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
A projektet a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézet közös, NTP-MTI-14-0100 azonosítójú pályázatának támogatásával valósítjuk meg.
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Pályázati ajánló
Erasmus+ 2015
Beadási határidő: 2015. október 01.
INNOVÁCIÓT ÉS BEVÁLT GYAKORLATOK
MEGOSZTÁSÁT CÉLZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK (KA2)
Stratégiai partnerségek
1. Célja innovatív módszerek fejlesztése és bevált
gyakorlatok terjesztése. Ezen kívül a kulcskompetenciák, többek között a vállalkozói készség fejlesztése és új (gazdasági- és társadalmi) vállalkozások létrejöttének segítése. A szervezetek számára
szakmai megújulást is jelenthet. Fontos szempont
az ifjúsági terület és a munka világának összekapcsolása.
2. Kik pályázhatnak?
Civil szervezetek, egyesületek > oktatási intézmények > közintézmények > informális csoportok >
kis-,és középvállalkozások, nagyvállalatok, társadalmi vállalkozások > kulturális központok, képzési
központok, stb.
3. Támogatható tevékenységek, példák:
> Innovatív megközelítés: módszerek, eszközök, tanulmányok, képzések, infokommunikációs eszközök használata.
> Együttműködés különböző szektorok (munka világa, közszféra, civil társadalom) között.
> Hálózatépítés, bevált gyakorlatok megosztása, tapasztalatok cseréje.
> Aktív állampolgárság és új társadalmi vállalkozások létrehozása.
> Regionális szintű önkormányzatok együttműködései.
> Képzési, tanítási, tanulási célú tevékenységek
(amennyiben hozzáadott értéket képviselnek).
4. Résztvevő országok:
- Program országok
- az Európai Unióval szomszédos partnerországok: csak partnerként, és csakis ha hozzáadott
értéket képviselnek.
További részletek a Pályázati útmutatóban (104180 oldal)
SZAKPOLITIKAI REFORMOK TÁMOGATÁSA (KA3)
> Fiatalok és döntéshozók találkozói >> Strukturált párbeszéd folyamat
1. Célja, hogy a fiatalok hangja eljusson a döntés16
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hozókig. A támogatható projektek a fiatalok és a
döntéshozók/ifjúsági szakemberek közötti párbeszédet segítik elő, céljuk olyan események szervezése, amelyek alkalmat teremtenek az érintett felek
közötti konzultációra.
2. Kik pályázhatnak?
civil szervezetek, egyesületek > európai szintű ifjúsági NGO-k > helyi közintézmények.
3. Támogatható tevékenységek:
3-24 hónapig tartó projektek
- nemzeti találkozók és nemzetközi szemináriumok, ahol a döntéshozók bevonásával lehetőség nyílik a strukturált párbeszédre, az
európai ifjúságpolitika kapcsán felmerülő
kérdések megvitatására;
- az Európai Ifjúsági Héthez köthető események, vitafórumok;
- fiatalokkal történő konzultáció az aktív részvételhez szükséges igényekről (online konzultációk, közvélemény-kutatás stb.)
- a demokratikus életben való részvételre épülő,
e témához kapcsolódó találkozók és szemináriumok, információs rendezvények, vitafórumok fiatalok és döntéshozók/ifjúsági szakemberek között;
- a demokratikus intézmények működését és az
ott dolgozó döntéshozók szerepét szimuláló
események.
4. Bevonható országok
- programországok
- az Európai Unióval szomszédos partnerországok.
További részletek a Pályázati útmutatóban (180188 oldal)!
Pályázati határidők
2015. február 4. 12 óra (brüsszeli idő)
2015. április 30. 12 óra (brüsszeli idő)
2015. október 1. 12 óra (brüsszeli idő)
Forrás, bővebben: eplusifjusag.hu
Semmelweis Garancia Védjegyre pályázhatnak
az egészségügyi civil szervezetek
Beadási határidő: 2015. december 31.
A pályázók önkéntes, saját nyilatkozataik szerinti
vállalás alapján 2 éves időtartamra ingyenesen igényelhetik a Védjegyet, melynek odaítéléséről az azt

Norvég Civil Támogatási Alap Akciópályázatok
2014-15
Beadási határidő: 2015. december 31.
A norvég civil támogatási alap átfogó, általános céljai és várt eredményei
Az EGT/ Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA)
átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil
társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a
fenntartható fejlődés alakításában”. Az Alap várt
eredményei:
• a demokratikus értékek érvényesülése, ideértve az emberi jogokat;
• az erősödő állampolgári aktivitás és részvétel
a közügyek alakításában;
• az érdekképviseleti tevékenységek erősödése;
• a hálózatokban, szövetségekben működő civil
szervezetek együttműködésének fejlődése;
• a civil szervezetek kapacitásának megerősítése, a civil szektort támogató környezet kialakulása;
• jelentősebb hozzájárulás a fenntartható fejlődés eléréséhez;
• a megadott célcsoportok számára alapvető jóléti szolgáltatások fejlődése;
• a társadalmilag sérülékeny csoportok megerősödése.

A pályázati felhívás konkrét célja
Rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása. A támogatható tevékenységek témája kizárólag az NCTA
horizontális szempontjainak valamelyike (vagy közülük több) lehet, azaz:
• az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok
érvényesítése (elsősorban etnikai, vallási,
nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján)
azaz esélyegyenlőség;
• a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a homofób viselkedésminták és a szélsőségek visszaszorítása;
• a megkülönböztetés és kirekesztés helyett a
tolerancia, a multikulturalizmus, a társadalmi
befogadás és sokszínűség erősítése;
• a szegénységből és társadalmi egyenlőtlenségekből adódó problémák megértése, enyhítése, megoldása (különös tekintettel a roma
népesség helyzetére);
• a nemek közti egyenlőség elősegítése; továbbá a nemi és családon belüli erőszak, valamint
az emberkereskedelem visszaszorítása.
Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a fenti
ügyeket (közülük egyet vagy többet) a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletcselekmények elleni fellépés felől
közelítik meg.
Olyan akció- és kampányötleteket várunk tehát,
amelyek a fent részletezett területek valamelyikén jelentkező konkrét és aktuális problémákra
hívják fel a figyelmet, embereket motiválnak az
ezekkel kapcsolatos fellépésre, és hatékonyan
járulnak hozzá a problémák megoldásához, a
fennálló helyzet megváltoztatása, javítása érdekében. Előnyben részesülnek a minél változatosabb,
egyebek között modern online eszközöket alkalmazó kezdeményezések és/vagy a más módon kreatív, innovatív megoldások, melyek hatékonyságát a
pályázó képes érvekkel alátámasztani. Előnyt jelent
továbbá, ha az akció/kampány széles célcsoportokat szólít meg üzenetével, illetve új célcsoportokat
képes elérni.
Konferenciák, fesztiválok, táborok, évente és/vagy
rendszeresen megrendezett események, túlnyomóan sport vagy kulturális, jótékonysági vagy közösségépítési célú rendezvények nem minősülnek
akciónak a jelen pályázati felhívás értelmében.
Az NCTA e felhívás keretében sem támogat politikai szervezeteket vagy azok jelöltjeit, pártpolitikai akciókat és tevékenységeket.
Forrás, bővebben: norvegcivilalap.hu
2015. május
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működtető és fenntartó tagokból álló Semmelweis
Garancia Védjegy (SGV) Bizottság dönt.
2015. március 23-ától pályázhatnak az egészségügy
területén működő civil szervezetek Semmelweis
Garancia Védjegyre az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ
(OBDK) koordinálásával működtetett www.semmelweisgaranciavedjegy.hu oldalon szereplő feltételek szerint.
A pályázók önkéntes, saját nyilatkozataik szerinti vállalás alapján 2 éves időtartamra ingyenesen
igényelhetik a Védjegyet, melynek odaítéléséről
az azt működtető és fenntartó tagokból álló
Semmelweis Garancia Védjegy (SGV) Bizottság
dönt.
A védjegybirtokos a Semmelweis Garancia Védjegyet jogosult kommunikációs tevékenysége során
logóként használni, PR és promóciós anyagain, illetve honlapján, az elektronikus és nyomtatott médiában feltüntetni, megjeleníteni.
Az odaítélt Védjegyet megszerző civil szervezet
neve a Védjegy honlapján elérhető, segítve ezzel a
társadalom tájékozódását.
Forrás, bővebben: semmelweisgaranciavedjegy.hu
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Európa a polgárokért – Testvérvárosi találkozók
Milyen projekteket támogat?
• amelyek testvérvárosokból érkező polgárok
széles rétegei számára szerveznek találkozási
alkalmat
• a program célkitűzéseivel összhangban lévő
témák köré épülő projektek
• elsőbbséget élveznek az éves prioritásokra irányuló projektek
A program célja:
• helyi és uniós szinten ösztönzi a polgárokat az
uniós politikai menetrend konkrét kérdéseiről folytatott vitára
• törekszik a polgárok körében az uniós döntéshozatali folyamatokban való részvétel előmozdítására
• lehetőséget teremt az uniós szintű társadalmi
szerepvállalásra és önkéntességre
Testvérváros fogalma:
o valamennyi olyan település, amely testvérvárosi megállapodást írt alá VAGY annak aláírására kötelezettséget vállalt
o azok a települések, amelyek más partnerség
formájában erősítik együttműködésüket és
kulturális kapcsolataikat
A pályázó és a partnerek:
Városok / települések és testvérvárosi bizottságaik
vagy más, helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek.
Partnerek száma:
A projektben legalább két támogatható ország településeinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább
egynek uniós tagállamnak kell lennie.
Résztvevők száma:
o A projektben legalább 25 meghívott résztvevőnek kell szerepelnie.
o A meghívott résztvevőknek a támogatható
partner(ek) által delegált nemzetközi résztvevők számítanak.
Költségvetés:
A maximális támogatási összeg projektenként: 25
000 EUR
A projekt helyszíne:
A tevékenységeket a projektben részt vevő támogatható országok valamelyikében kell megrendezni.
Támogathatósági időszak:
A projektet a vonatkozó támogathatósági időszak
során meg kell kezdeni, az adott pályázat beadási
határidejétől függően.
A projekt időtartama:
A projekt maximális időtartama: 21 nap
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. május

Intézkedés

Benyújtási
határidő

Testvérváros március 1.
program

szeptember 1.

Támogathatósági időszak: a
tevékenységeknek
kötelezően meg kell
kezdődniük
a határidővel megegyező év július 1-je
és a határidőt követő
év március 31-e
között
a határidőt követő év
január 1-je és szeptember 30-a között

A pályázatokat legkésőbb a pályázati (benyújtási) határidő utolsó napján, közép-európai
idő (CET) szerint 12:00 óráig kell benyújtani.
Amennyiben a beadási határidő hétvégére esik,
akkor a hétvége utáni első munkanap tekintendő
a határidő napjának.
A pályázat benyújtása
1. A pályázatok az online űrlap használatával
nyújthatóak be.
2. Az űrlap létrehozásának folyamata során
mind a pályázónak, mind a pályázatban
részt vevő szervezeteknek meg kell adniuk
a részvevő-azonosító kódjukat (Participant
Identification Code - PIC). A PIC kódot a
szervezetek az oktatási, audiovizuális, kulturális, polgári és önkéntes résztvevői portálon
található egységes regisztrációs rendszerben
(Unique Registration Facility - URF) történő regisztráció után kapják meg.
3. A szervezet regisztrációjához a pályázónak
először regisztrálnia kell az Európai Bizottság
felhasználó-azonosítási rendszerében (European Commission Authentication Service
/ ECAS). A regisztráció segítségével lehet
hozzáférni a pályázó szervezetek regisztrálására és a pályázat benyújtására szolgáló az
URF portálhoz.
4. Az ECAS regisztráció menetéről részletek itt
olvashatóak: ECAS regisztráció kézikönyv
5. Ezt követően lehet regisztrálni a szervezetet a
résztvevői portálon: Participant Portal
6. A szervezet regisztrációjának menetéről részletek itt olvashatóak: Résztvevői portál regisztráció kézikönyv
7. A pályázati űrlap a következő oldalról tölthető le: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
Szerkesztette:
Egyedné Megyesi Schwartz Éva

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA
ÁLLANDÓ PROGRAMJAI
PÉCSI NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK
BARÁTSÁG KÓRUSÁNAK próbái
Karnagy: Gálfiné Magyar Ibolya

Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
PÉCSI KAMARAKÓRUS próbái
Karnagy: Tillai Aurél, Liszt-díjas művész

Minden kedden 18 órakor
MECSEKI FOTÓKLUB
Vezeti: Hámori Gábor

Minden kedden 16 órakor
ÉNEKVARÁZS
Népdaléneklés énektudástól függetlenül
bárkinek
Vezeti: Palacskó József

Kéthetente keddenként 17 órakor
FOLTVARRÓ KLUB
Vezeti: Szőke Klára

Minden szerdán 15 órakor
BELVÁROSI RAJZISKOLA
Vezeti: Nemerey Péter

Minden szerdán 9.30-tól

Minden hónap harmadik szerdáján 15
órakor
VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ PEDAGÓGUSOK KLUBJA
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

Minden csütörtökön 9.30-tól

Baranyai

Minden hétfőn 14.30-kor

ÉNEKÓRA ANYUKÁKNAK GYERMEKÜKKEL
Vezeti: Kopjár Anikó

Minden hónap első csütörtökén 10 órától
HURCIBABA Klub
A babahordozás évezredes szokás: abban
hiszünk, hogy a hátunkon és mellkasunkon
hordozott gyermekeink a legbiztonságosabb helyről szemlélhetik a világot.
Hordozókendőinkkel ősi tudást adunk át
egymásnak, és szeretnénk a babahordozás
technikáját és felemelő érzését minél több
szülőtársunknak átadni.
Vezeti: Dr. Bereczki-Barna Szilvia

Minden pénteken 15 órakor
FÜSTI MOLNÁR ÉVA SZÍNISTÚDIÓ
Vezeti: Füsti Molnár Éva, Jászai-díjas művész

ÉNEKÓRA ANYUKÁKNAK KISBABÁKKAL
Vezeti: Kopjár Anikó

GRATULÁLUNK
Nedjalkov Ivánnak, a Nevelők Háza Egyesület munkatársának, 2015. március 26-án megszületett kisfia, Nedjalkov
Iván Emil.
Ezúton gratulálunk és sok boldogságot kívánunk a családnak.
2015. május
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Baranya Megyei Civil Információs Centrum
Szolgáltatások:
• tanácsadás az alábbi területeken:
– jogi, közhasznúsági,
– pénzügyi, könyvelési, adózási
– pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan
– civil szervezetek és üzleti szféra közötti kapcsolatépítés és együttműködés segítésének,
tapasztalatainak bemutatása
– forrásteremtési tanácsadás
– számítógép-kezelés
– magyar-külhoni magyar és egyéb külföldi partnerségi kapcsolatok elősegítése
• információs szolgáltatások:
– Partnerség Információs Nap szervezése
– kistérségben való megjelenés (tanácsadások szervezése és információs napok lebonyolítása)
– folyamatos információszolgáltatás biztosítása (adatbázis építése, aktualizálása, elérhetősége)
• infokommunikációs szolgáltatások
– honlap fenntartása
– hírlevél
• képzési és egyéb szolgáltatások
– a közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos szemináriumok szervezése
– CIC partneri hálózati munkában való részvétel
– más közfeladatot ellátó civil szolgáltatókkal való együttműködés
– inkubátor funkció – civil szervezetek számára székhelycím és alkalmi infrastruktúra biztosítása
a Civil Közösségek Házában.

Elérhetőségeink:
Nevelők Háza Egyesület
7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tel: +36 72 315 679
e-mail: bmcic@ckh.hu • www.cic.ckh.hu

