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HÍRLEVÉL – 2017. június 27.
Kedves olvasó!
Ön

a

Vas

Megyei

Civil

Információs

Centrum

elektronikus

hírlevelét

olvassa.

Reméljük, talál benne Ön és civil szervezete számára hasznos információkat.
Amennyiben leiratkozna hírlevelünkről, illetve szeretné, hogy a civil szervezetével kapcsolatos
információkat honlapunkon, facebook oldalunkon megjelenítsük, kérjük, jelezze a vasicic@gmail.com
email címen.
A Vas megyében működő civil szervezetek aktualitásairól a www.vasicivil.hu weboldal civil
programajánló

menüjében

olvashatnak,

mely

az

alábbi

linken

érhető

el:

http://www.vasicivil.hu/index.php/szervezetek-aktualitasai.
Kérjük, kedvelje a Vas Megyei Civil Információs Centrum facebook oldalát, amelyen hasznos
információkról értesülhet: https://hu-hu.facebook.com/vasicic
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PÁLYÁZATOK

HANKOOK ABRONCSADOMÁNYOZÁS
A 2017-es Abroncsadományozási Program keretében a Társaság olyan kisebb alapítványok és
egyesületek számára kíván segítséget nyújtani, amelyek méretükből fakadóan más módon nagyon
ritkán és csak nagy erőfeszítések útján jutnának támogatáshoz.
A pályázat célja: alapítványi és egyesületi formában működő közhasznú szervezetek (továbbiakban:
Kedvezményezett (ek)) magyarországi tevékenységének támogatása, közúti közlekedésük
biztonságának elősegítése.
A támogatás formája: a Társaság által gyártott gumiabroncsok ingyenes juttatása. Minden szervezet
legfeljebb 12 darab, azaz 3 garnitúra gumiabroncsra adhatja le igényét.
A program jelentkezőivel szemben támasztott feltételek: Az abroncsadományozási programra való
jelentkezés érdemi elbírálásához a jelentkező szervezetnek minimálisan az alábbi feltételeknek kell
megfelelnie:
▪

közhasznú vagy alapítványi, közalapítványi vagy egyesületi forma,

▪

alapító okiratában, vagy alapszabályában meghatározott célja megvalósítása érdekében az
alábbi tevékenységek valamelyikét látja el (támogatott tevékenység):
▪

környezetvédelem és ehhez kapcsolódó oktató tevékenység,

▪

természetvédelem és ehhez kapcsolódó oktató tevékenység,

▪

tájvédelem és ehhez kapcsolódó oktató tevékenység

▪

fenntartható fejlődés és ehhez kapcsolódó oktatótevékenység

▪

gyermekek idegen nyelvi oktatása

▪

gyermekek biztonságos közlekedés oktatása

▪

rászorulókat támogató szervezetek

▪

gyermek-, és koraszülött mentés vagy szállítás
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▪

bűnmegelőzés, önkéntes rend- és katasztrófavédelmi tevékenység

Pályázati időszak: 2017. április 25. - július 21.
Forrás, bővebben: hankookadomany.hu

ELSŐSEGÉLY PROGRAM-KÖZÖSSÉGI PÁLYÁZAT
A pályázat célja a gyógyítási és mentési tevékenység támogatása, az ismeretterjesztés segítése a
lakosság körében. 2017-ben az elsősegély témában kívánjuk segíteni a laikus közösségeket a
készségszintű ismeretszerzésben, erre szakosodott szakmai szervezetek közreműködésével.
A pályázat célja, hogy az elsősegély oktatásban részesülő laikus csoport tagjai vészhelyzetben
merjenek cselekedni, tisztában legyenek azzal, hogyan kell segítséget hívni, valamint készségszinten
képesek legyenek megkezdeni az elsősegélynyújtást, életmentést.
A pályázat témája: Laikus elsősegély oktatás középiskolás és felnőtt csoportok számára, 4 órában.
A képzés megvalósítása: Az oktatásokat a Generali a Biztonságért Alapítvány szakmai partner
szervezetek közreműködésével nyújtja, a pályázó által megjelölt helyszínen. Az oktatást képesített
oktatók végzik, akik rendelkeznek a szükséges oktatási eszközökkel és anyagokkal.
Pályázat beadási határideje: folyamatos
Elbírálási határidő: folyamatos
A megvalósítási időszak: 2017. május 20. – december 20.
Bővebben, részletek: http://alapitvany.generali.hu/kezdemenyezes.php?id=78

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK CSOPROTOS ÉS EGYÉNI
FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE- FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK
INTEGRÁCIÓJA/ EFOP-1.1.6
A konstrukció célja, hogy a fejlesztés eredményeképpen javuljanak az akkreditált munkáltatóknál
tranzitfoglalkoztatásban lévő személyek nyílt munkaerőpiacra történő integrációjának feltételei, ezáltal
pedig a célcsoport foglalkoztatási szintje növekedjen.
Jelen Felhívásra olyan, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásban érintett
foglalkoztató szervezet nyújthat be támogatási kérelmet, amelyre az alábbi feltétel teljesül: 327/2012.
(XI. 16.) Korm. rendelet alapján a pályázat benyújtásának napján már akkreditált munkáltatónak minősül
és tranzitfoglalkoztatást végez.
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Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Egy konzorcium maximum 3 tagból állhat a konzorciumvezetővel együtt.
Egy pályázó a - pályázat beadásának időpontjában - tranzitfoglalkoztatásban álló munkavállalóinak
100%-át bevonhatja a projekt megvalósításba, továbbá a projektbe bevont tranzitfoglalkoztatásban álló
munkavállalói létszám maximum 50%-át vonhatja be a tartós foglalkoztatásban lévő B2, C2 komplex
minősítéssel rendelkező munkavállalók közül. A tartósan inaktív megváltozott munkaképességű
személyek aránya a projektben maximum a tranzitfoglalkoztatásban lévők 50%-a lehet.
Beadási határidő: 2017.07.28
Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/efop-116-17-megvltozott-munkakpessg-szemlyek-csoportos-segyni-foglalkoztatsnak-elsegtse-1
Forrás: pafi.hu

TEMATIKUS EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSE AZ IFJÚSÁGÜGY, EGÉSZSÉGÜGY,
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉS TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS TERÉN A KÁRPÁTMEDENCE SZOMSZÉDOS ORSZÁGAIVAL/ EFOP-1.12.1-17
Magyarország Kormányának felhívása civil szervezetek, egyházak, valamint költségvetési szervek
konzorciumai számára a 1037/2016. (II.9.) számú Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret
alapján, az egyéni és közösségi felelősségvállalás erősítése, a lakosság egészség-tudatosságának
növelése, a lelki és testi egészség megőrzése, társadalmi felzárkózási ifjúsági és sport programok
megvalósítása, kulturális együttműködések megerősítése, valamint családügy területét érintő
fejlesztések érdekében.
A felhívás célja, hogy a határ menti és a Kárpát-medencei térségben elsősorban az önkéntesség,
egészségügy, sport és ifjúságpolitika, kultúra, társadalmi felzárkózás és családügy területén, jó
gyakorlatok megosztásán, együttműködések erősítésén, továbbá a társadalmi, gazdasági problémák
megoldásán keresztül járuljon hozzá a térség fejlesztéséhez és a társadalmi egyenlőtlenségek
felszámolásához.
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. július 31. napjától 2018. január 2. napig van lehetőség,
szakaszosan.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
EFOP-1.12.1-17 Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés
és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival
Bővebben:palyazat.gov.hu
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PÁLYÁZAT A KULTURÁLIS ÉS A TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉRE
A Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. közzétette a kulturális és a természeti
örökség megőrzésére, megújítására szóló pályázatait.
A HU07-C2-2017 kódszámmal meghirdetett pályázat a kulturális és természeti örökség megőrzését és
újjáélesztését, valamint az európai kulturális örökségen belül a kulturális és művészeti sokféleség
előmozdítását teszi lehetővé. Pályázatot hirdetnek továbbá már jóváhagyott projektek számára
kiegészítő tevékenység vállalására HU07PA16-A1-2013 kódszámmal Városi épített örökség megőrzése
címmel, valamint HU07PA16-A2-2013 kódszámmal Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése
címmel.
Pályázati határidő: 2017. augusztus 31.
Bővebb információ:
Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.;
E: info@egtalap.hu
I: www.norvegalap.hu/?page_id=3047&lang=hu
Forrás: kulturpont.hu

HALMOS BÉLA PROGRAM IDEIGLENES KOLLÉGIUMA
1. Téma:
Olyan, minimum 40 perces zenei produkció megvalósítása, amelyben a 200 éve született Arany János
műveinek és/vagy népdalgyűjteményének felhasználásával készült népzenei alapú feldolgozások, vers
megzenésítések, koreográfiazenék szerepelnek. A kollégium a produkciók létrejöttét és bemutatását
támogatja.
Pályázók köre:
Hazai és határon túli, népművészeti tevékenységgel is foglalkozó intézmények, egyesületek,
alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, szakmai szervezetek, önkormányzatok (települési
önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye) és népművészeti
tevékenységgel is foglalkozó intézmények, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók. Magánszemély
nem pályázhat!
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Nevezési díj:
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás az igényelt támogatás 2%-át, amely magában
foglalja a 27% áfát is, de minimum 5000 Ft-ot köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg
köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi
pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem
kerül visszafizetésre!
Igényelhető támogatás: Maximálisan 1.500.000 Ft
Benyújtási határidő: 2017. július 30., éjfél.
2. Téma:
Olyan hanglemez megjelentetése, amelyen a 200 éve született Arany János műveinek és/vagy
népdalgyűjteményének felhasználásával készült népzenei összeállítások, feldolgozások vagy vers
megzenésítések szerepelnek:
o

jelen pályázati felhívás 1. pontjában (786117/… altéma) létrejött produkciók zenei anyagának
megjelentetése,

o

olyan többszereplős válogatás lemez megjelentetése, amelyen műsorszámonként maximum 10
perces népzenei alapú feldolgozások, vers megzenésítések szerepelnek.

Igényelhető támogatás: Maximálisan 1.000.000 Ft
Benyújtási határidő: 2017. július 30., éjfél.
Forrás és bővebben: http://www.nka.hu/palyaztatas/hb_id

Örökségünkért érem
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából
Örökségünkért érem elismerést alapított azon személyiségek számára, akik a magyar kulturális örökség
megőrzése érdekében - kiemelten falvakban és kulturálisan hátrányos helyzetű térségekben példamutatóan tevékenykednek. Az elismerést évente legfeljebb öt arra érdemes személy veheti át.
Pályázat formája kötetlen. Jelölt lehet az alapító gondolatot és a pályázat célját huzamosabb időn át
hitelesen megvalósító személy
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.
Az elismerés átadására - lehetőleg az érintett önkormányzattal vagy társadalmi szervezettel, mint
társadományozóval együttműködve - a települések október 23-ához kapcsolódó rendezvényén történik.
Pályázhatnak: társadalmi szervezetek és önkormányzatok
Beérkezési határidő: 2017. szeptember 15.
Forrás: pafi

KULTÚRA LOVAGJA CÍM ADOMÁNYOZÁSA
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a magyar államalapítás millenniuma alkalmából 1998-ban Kultúra
Lovagja címet alapított a kulturális örökség megőrzése, felkutatása, ápolása, népszerűsítése, alkotó
fejlesztése, az egyenrangú kultúrák nemzetközi együttműködésének elősegítése érdekében huzamos
időn át kifejtett önzetlen tevékenység elismerésére.
Pályázhatnak: társadalmi szervezetek és önkormányzatok, akik - a jelölt tudta nélkül - tagjuk,
munkatársuk, vezetőjük huzamos időn át végzett, önzetlen, áldozatos munkáját az elismerés ezen
formájával kívánják megköszönni. Egy szervezet egy jelöltet állíthat.
Beadási határidő: 2017. október 15.
Cím:
Falvak
Kultúrájáért
Alapítvány
1134
Budapest
Gidófalvy
út
További információ: http://www.alkotohazak.shp.hu, e-mail: adrianus.alapitvany@gmail.com

29.

Forrás: pafi

PÁLYÁZAT „ÖRÖKSÉG SERLEG” ELISMERÉSRE
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány együttműködve a Magyarország Felfedezői Szövetséggel 2005-ben
Örökség serleg elismerést alapított, melynek célja a Kárpát-medence kulturális örökségének ápolása
érdekében tevékenykedő, példamutató ifjúsági közösségek színvonalas elismerése.
Az elismerést évente egy alkalommal, legfeljebb öt arra érdemes közösség veheti át.
Pályázat formája kötetlen. Jelölt lehet az alapító gondolatot és a pályázat célját huzamosabb időn át
hitelesen megvalósító állandó vagy ideiglenes ifjúsági közösség.
Pályázhatnak: ifjúsággal foglalkozó társadalmi szervezetek, iskolák és önkormányzatok
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Beérkezési határidő: 2017. november 1.
Cím:
Falvak
Kultúrájáért
Alapítvány
1134
Budapest
Gidófalvy
út
További információ: http://www.alkotohazak.shp.hu, e-mail: adrianus.alapitvany@gmail.com
Forrás:pafi.hu

29.
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HÍREK
A KÜLFÖLDRŐL TÁMOGATOTT SZERVEZETEK ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL
( A nonprofit.hu portál összefoglalója)
Melyek a külföldről támogatott szervezetek?
Külföldről támogatott szervezetnek minősül az az egyesület és alapítvány, amely egy adóévben 7,2
millió Ft értékű, közvetlenül vagy közvetve külföldről származó pénzbeli vagy egyéb vagyoni jellegű
juttatásban részesül. (2017. évi LXXVI. törvény)
Mit jelent az, hogy közvetlenül vagy közvetve?
Eddig nem használt fogalom, melyet valószínű majd csak a bírói gyakorlat tisztáz pontosan.
Szerintünk közvetlenül értendő, ha a támogatott és támogató között nincs más szervezet a
kapcsolatban, a közvetett támogatás megítélése részben az eset egyedi vizsgálata után, részben pedig
a továbbiakban kialakuló gyakorlat alapján lehet majd eldönteni.
És a külföldről származó?
Véleményünk szerint, ha a támogatást nyújtó nem magyarországi székhellyel, telephellyel rendelkezik,
illetőleg állandó lakóhelye vagy életvitelszerű tartózkodási helye nem Magyarország. Kétség esetén
javasoljuk, hogy a szervezet kérjen a támogatótól egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a támogató
belföldinek minősül-e.
A támogatás, juttatás fogalma:
A mi értelmezésünkben olyan pénz, dolog, szolgáltatás (adomány, támogatás, pályázati úton elnyert
támogatás, egyedi kérelem, támogatási szerződés alapján kapott támogatás, juttatás, ideértve az
ajándékot is), amelyet a szervezet a külföldi támogatótól ellenszolgáltatás nélkül, céljai megvalósítása
érdekében kap. Nem tartozik ide a számla ellenében nyújtott szolgáltatás.
Az Európai Uniótól származó, költségvetési szerven keresztül kapott forrást nem kell beszámítani.
Nem terjed ki a törvény hatálya:
1. arra az egyesületre és alapítványra, amely nem minősül civil szervezetnek; (pl. biztosító
egyesület, szakszervezet, párt, pártalapítvány, közalapítvány stb.)
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2. a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó egyesületre;
3. a vallási tevékenységet végző szervezetre.
4. d) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti nemzetiségi szervezetre és
nemzetiségi egyesületre
A törvény hatálya alá eső egyesület vagy alapítvány kötelezettségei:
▪

Amint az általa kapott tárgyévi támogatások összege eléri a 7,2 millió Ft-ot, 15 napon belül
köteles bejelenteni külföldről támogatott szervezetté válását a székhelye szerint illetékes
törvényszéknek a 2017. évi LXXVI. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal.
A bejelentés megtételére többek között az "Egyéb kérelem" elnevezésű Pk-32-es űrlapon is
lehetőség van, akár az űrlap szöveges mezőjének kitöltése révén, akár a törvényben foglalt
adatlap űrlaphoz mellékletként csatolásával.

▪

A beszámolóval egyidejűleg (vagyis legkésőbb május 31-éig) bejelentést kell tennie az 1.
melléklet szerinti adattartalommal a nyilvántartó bíróság számára az előző évben kapott
támogatásokról.

▪

A bejelentést követően haladéktalanul közzé kell tennie a honlapján, valamint feltünteti az általa
kiadott sajtótermékekben és egyéb kiadványokban is, hogy a törvény alapján külföldről
támogatott szervezetnek minősül.

A nyilvántartó bíróság teendői:
▪

A bejelentést a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartásában az
egyesület vagy alapítvány adataihoz csatolja, és az egyesületet vagy alapítványt külföldről
támogatott szervezetként rögzíti.

▪

Minden hónap 15. napjáig megküldi a fenti módon rögzített egyesületek és alapítványok nevét,
székhelyét és adószámát a Civil Információs Portál vezetéséért felelős miniszternek, aki a
megküldött adatokat ingyenesen elérhető módon haladéktalanul közzéteszi az e célra kialakított
elektronikus felületen.

Kötelezettség-mulasztás esetén:
Ha az egyesület vagy alapítvány nem teljesíti a törvény szerinti kötelezettségeit, az ügyész felhívja arra,
hogy 30 napon belül teljesítse azokat.
Ha ezután sem teljesíti, az ügyész ismételten felhívja, ezúttal 15 napos határidővel.
Újbóli eredménytelenség esetén az ügyész bírság kiszabását kezdeményezi a nyilvántartó bíróságnál.
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Ha továbbra sem teljesíti a szervezet a törvény szerinti kötelezettségeit, az ügyész a civil törvény
szabályainak megfelelő alkalmazásával, az arányosság követelményének figyelembevételével jár el. Ez
lehet törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezése, de akár megszüntetés is.
Mikortól nem minősül külföldről támogatottnak a szervezet?
Ha a külföldről támogatott szervezet által kapott pénzbeli vagy egyéb vagyoni jellegű juttatás a
következő adóévben nem éri el a 7,2 millió Ft-ot, akkor az egyesület vagy az alapítvány a továbbiakban
nem minősül külföldről támogatott szervezetnek, és ezt a tényt az éves beszámolónak az elfogadásától
számított 30 napon belül kell bejelentenie. (Vagyis legkésőbb június 30-áig.)
A nyilvántartó bíróság ezt a tényt is megküldi a Civil Információs Portál vezetéséért felelős miniszternek,
aki haladéktalanul törli az érintett szervezet adatait az e célra kialakított elektronikus felületről.
A nyilvántartó bíróság a bejelentést követően haladéktalanul törli a Nyilvántartásból az egyesület vagy
alapítvány külföldről támogatott szervezetkénti feltüntetését.
Forrás: nonprofit.hu
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II. OLASZFAI ARATÓNAP
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A VAS MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM DÍJMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ
SZOLGÁLTATÁSAI
I. Tanácsadások:
A Civil Információs Centrumban folyamatosan működő szakmai tanácsadással segíti a civil szervezetek
munkáját. Tanácsadásaink személyesen, telefonon és email-en is elérhetőek.
A személyes tanácsadások kizárólag előzetes egyeztetés, bejelentkezés alapján vehetőek igénybe, a
sorban állás elkerülése érdekében.
A tanácsadásokra való bejelentkezés, a tanácsadásokkal kapcsolatos egyeztetés az alábbi
elérhetőségek valamelyikén lehetséges:
- 36-30-5858-322 telefonszámon
- vasicic@gmail.com e-mail címen
Tanácsadások típusai:
• Jogi, közhasznúsági tanácsadás
• Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás
• Pályázati tanácsadás
• Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás
• Forrásteremtési tanácsadás
• Számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás
• Magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok elősegítése a határon túli civil
szervezetekkel együttműködve
II. Információs szolgáltatások:
1. partnerségi információs nap szervezése;
2.kistérségben való megjelenés (tanácsadások szervezése és információs napok
lebonyolítása);
3.civil szervezetek adatbázisa:
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Kétféle adatbázist működtetünk:
- Az egyik adatbázis elérhető a honlapon keresztül a Civil Szervezet menüpontban: ide azok a civil
szervezetek kerülnek, akik regisztráltak az adatbázisba. Amennyiben szeretné, hogy az Ön civil
szervezete is bekerüljön az adatbázisunkba, úgy kérjük regisztrálja szervezetét a honlapunk Civil
szervezet regisztráció menüpontján keresztül!
- A másik egy belső úgynevezett ügyfél adatbázis, mely nem nyilvános, nem érhető el a honlapon
keresztül: ide azok a civil szervezetek kerülnek, melyek részt vettek valamely általunk szervezett
eseményen, tanácsadáson
4. önkormányzati civil referensek, civil ügyekkel foglalkozó köztisztviselők, közalkalmazottak
adatbázisa
5. megyei civil hang-képtár
Olyan civil szervezetek történetét, eseményeit, programjait, jó gyakorlatait mutatjuk be hangfelvétellel,
képanyaggal melyek tevékenysége példaértékű lehet a megyében működő többi civil szervezet
számára
III. Infokommunikációs szolgáltatások:
1. elektronikus hírlevél megjelentetése
A hírlevelek tartalmazzák az aktuális civil szervezeteket érintő eseményeket, CIC eseményeket,
híreket, pályázatokat.
Amennyiben hírlevelet szeretne tőlünk kapni, úgy kérjük jelezze azt a vasicic@gmail.com e-mail címen.
2. gyakran ismételt kérdések (GYIK) közzététele a www.vasicivil.hu-n
3. információs tartalmak, hírek közzététele a www.vasicivil.hu-n
4. információk biztosítása az EMMI által működtetett honlap számára
IV. Képzési szolgáltatások:
1. a közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos képzések
V. Egyéb szolgáltatások:
1. CIC partneri hálózati munkában való részvétel
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2. más közfeladatot ellátó civil szolgáltatókkal való együttműködés
3. civil szervezetek és munkatársaik számára biztosított érdekvédelmi és érdekképviseleti
tevékenység, jogsegély szolgálat 3 témában:
- civil szervezetek által sérelmezett közigazgatási határozatok, törvényszéki határozatok, végzések felül
vizsgálata, ügy képviselete, segítség nyújtás a jogsérelem orvoslásában
- civil szervezetek munkavállalóinak munkajogi érdekképviselete, segítség nyújtás a jogsérelem
orvoslásában
- fogyatékkal élőkkel (értelmileg fogyatékos, autista…) foglalkozó civil szervezetek jogsérelmeinek ügy
képviselete, segítség nyújtás a jogsérelem orvoslásában
4. nyilvántartott közmunkások végzettség és/vagy képzettség szerinti munkához jutásának és
végleges elhelyezkedésének segítése elsősorban a megye (főváros) területén működő civil
szervezeteknél
5. Mi is szolgáltatunk:
Összegyűjtjük a megyei civil szervezetek szolgáltatásait egy adatbázisba. Célja, hogy a szervezetek
megismerjék egymás szolgáltatásait, ezáltal lehetőséget teremtve arra, hogy üzleti alapon civil a civiltől
vegyen igénybe szolgáltatásokat
(pl.: rendezvény szervezés, kézműves foglalkozás tartása, amatőr művészeti tevékenység…)

