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HÍRLEVÉL – 2017. augusztus 7.
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
ADOMÁNYOK UTÁN JÁRÓ NORMATÍV KIEGÉSZÍTÉSEN ALAPULÓ TÁMOGATÁS
CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE 2017
A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása.
A civil szervezet működéséhez jelen kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezet
által gyűjtött, a számviteli beszámolójában a bevételek között összevontan szereplő és a Civil tv. 20. §
d) pontjában meghatározottaknak megfelelően elkülönítve kimutatott adomány után járó öt százalékos
normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a gyűjtött és elkülönítetten nyilvántartott adomány összeg
legalább 200.000,- Ft), azaz tízezer forintot.
Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 500.000,- Ft,
azaz ötszázezer forint értékig biztosítható.
A korábbi évekhez hasonlóan a lebonyolítással kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő látja el.
A pályázatokat legkésőbb 2017. augusztus 21. napjáig, kizárólag az Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.
Forrás: emet.gov.hu

DIGITÁLIS ESÉLY 2017-HÁTRÁNYOS HELYZETBEN
FIATALOK INFOKOMMUNIKÁCIÓS FELZÁRKÓZÁSA

LÉVŐ

GYERMEKEK,

A Magyarországon most meghirdetett pályázat célja szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek,
fiatalok infokommunikációs felzárkózásának és digitális oktatásának támogatása.
Kik pályázhatnak?
Magyarországon működő és nyilvántartott közhasznú szervezetek (civil szervezetek, alapítványok,
gyermekotthonok) - szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek digitális felzárkózását, valamint
infokommunikációs oktatását segítő programjaikkal.
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Miért érdemes pályázni?
A "Digitális Esély 2017" pályázaton összesen tízmillió forint érhető el, amely a tervek szerint tíz-tizenöt
hazai közhasznú szervezet hátrányos helyzetű fiatalok digitális felzárkózását segítő munkáját
támogatja.
1. Általános pályázati feltételek:
Formai követelmények:
Terjedelem: maximum 3 db A/4-es oldal (tartalomjegyzék és mellékletek nélkül), 12-es betűméret, Arial
betűtípus, szimpla sorköz.
Az oldalszámozás és a tartalomjegyzék a pályázatok kötelező tartalmi eleme.
A pályázatok minden oldalának bal felső sarkában kérjük feltüntetni a pályázati kategória
megnevezését.
A pályázatok minden oldalának jobb felső sarkában kérjük feltüntetni a pályázó adatait: név, cím, e-mail
cím, telefonszám.
Mellékletek: fotók, videók gyűjteménye, kutatási értékelés, statisztika, és minden olyan dokumentum,
amely igazolja a pályázati anyag hitelességét (max. 4 MB)
Tartalmi irányvonalak:
A projekt rövid összefoglalója, céljai, várható eredményei.
Költségvetés (arányok) - eszközbeszerzés a pályázott támogatási összeg maximum 10%-a lehet!
A projektet megvalósító csapat bemutatása.
A projektet megvalósító szervezet eddigi tevékenységének bemutatása.
A jelenleg rendelkezésre álló személyi és pénzügyi feltételek összefoglalása.
Vizsgált időszak: a legutóbbi egy év.
2. Pályázható kategóriák:
1. Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek (10-14 éves korig) infokommunikációs oktatás-képzésére,
digitális esélyegyenlőségének növelésére irányuló programok
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Ez származhat:
- az illető család alacsony jövedelméből (munkanélküliség, egyedül nevelő szülő, alulképzett szülő,
beteg szülő stb.),
- gyermekotthonok szűkös helyzetéből.
2. Szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok (15-18 éves korig) infokommunikációs oktatás-képzésére,
digitális esélyegyenlőségének növelésére irányuló programok
Ez származhat:
- az illető család alacsony jövedelméből (munkanélküliség, egyedül nevelő szülő, alulképzett szülő,
beteg szülő stb.),
- gyermekotthonok szűkös helyzetéből.
Mindkét kategóriában olyan pályázatokat várunk, amely bemutatja, hogyan és milyen új módszerekkel
valósítható meg hatékonyan a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok digitális
felzárkóztatása, mindez hogyan javítja az életminőségüket, hogyan ad új esélyeket a
továbbtanulásukhoz.
Pályázati határidő: 2017. szeptember 12. éjfél
A pályázatok beküldése e-mailen keresztül történik, egyidejűleg az alábbi e-mail címekre:
digitalisesely2017@nhit.hu; gergely.karkiss@sap.com
Az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: "Digitális Esély 2017" pályázat
Forrás: pafi

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.
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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

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 KOLLÉGIUM NYÍLT PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSA A NÉPZENE, NÉPTÁNC TÁMOGATÁSÁRA
A Halmos Béla Program célja a népzenei utánpótlás támogatása, színvonalas népzenei és világzenei
produkciók fellépési lehetőségeinek, bel- és külföldi népszerűsítésének elősegítése.
A Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népzenei világát
jellemző kulturális sokszínűség bemutatásának elősegítése. Lehetőséget adni, hogy a tartalmas,
értékes népzenei és a népzenei hagyomány mély ismeretén alapuló világzenei szólisták és együttesek
produkciói eljussanak a szélesebb közönséghez. Támogatni azon alkotókat és előadóművészeket, akik
a legjelentősebb eséllyel bírnak színes zenei kultúránk nemzetközi jelenlétének megerősítésében, a
magyar modell terjesztésében.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
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A támogatás forrása: a 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII.
Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Felhívjuk pályázóink figyelmét:
A Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium valamennyi nyertes pályázatának a Támogatottja, a
támogatási célja megvalósítása során, továbbá a támogatási céllal kapcsolatos média megjelenéseknél,
közleményeken, rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, reklám és PR anyagokon köteles
feltüntetni a támogatás tényét, valamint az NKA és a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium teljes
nevét és emblémáját kifogástalan nyomdatechnikai minőségben, jól látható helyen elhelyezve. Online
tartalmaknál, internetes felületeken az NKA és a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium nevét és
logóját is a www.nka.hu webcímre mutató linkkel is ki kell egészíteni.
Határidő: 2017. augusztus 30.
Bővebben: nka.hu
Forrás:nonprofit.hu

VASI VIZEKEN-FOTÓPÁLYÁZAT
A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége címmel fotópályázatot hirdet. A fotópályázat célja
a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége kezelésében lévő tavak, folyók növény- és
állatvilágának, a horgászvizek és a horgász kapcsolatának bemutatása. Nevezési díj nincs!
Részvételi feltételek:
A pályázat nyitott, foglalkozástól, életkortól és lakóhelytől függetlenül bárki pályázhat, más pályázatokon
nem szerepeltetett képekkel. Egy pályázó max. 15 db színes, vagy fekete-fehér fotóval pályázhat. A
pályaművek kizárólag digitális JPG formátumban, 2017. szeptember 15-ig várjuk a Szövetség posta
címére (9795 Vaskeresztes, 165/4. hrsz - Borítékra kérjük feltüntetni "Fotópályázat"), vagy a
fotopalyazat@vasivizeken.hu címre.
Az alábbi kategóriában lehet nevezni:
1. Tájkép és csendélet (vizes élőhelyek, tavak, folyók, patakok)
2. Életkép - horgászat a vasi vizeken
3. Horgászfogások és horgászélmények
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(Kategóriánként maximum 5 kép küldhető.)
Beküldési cím:
Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége
9795 Vaskeresztes, 165/4. hrsz.
E-mail: fotopalyazat@vasivizeken.hu
Beküldési határidő: 2017. szeptember 15.
Forrás és bővebben: pafi

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
.
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.
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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
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
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HÍREK

ÖNKÉNTESEK JELENTKEZÉSÉT VÁRJÁK A SAVARIA KARNEVÁLRA
Kedves karneváli önkéntes, iskolai közösségi szolgálatot (IKSZ) vállaló diák!
A Savaria Történelmi Karnevált szervező Savaria Turizmus Nonprofit Kft. fontosnak tartja a karneváli
önkéntes tevékenységeket. A cél, hogy 2017-ben, ahogy az eddigi években megszoktuk, színvonalas,
turistákat csalogató eseménynek adjon otthont Szombathely. Ehhez járulhatsz hozzá Te is, ha önkéntes
tevékenységre jelentkezel.
A karneváli önkéntes programot a Vas Megyei Önkéntes Centrum szervezi és koordinálja. A centrum
munkatársai ÖNKÉNTESEK

ÉS

ISKOLAI

KÖZÖSSÉGI

SZOLGÁLATOT

DIÁKOK jelentkezését egyaránt várják a rendezvényre!
Partnereink az önkéntes program népszerűsítésében:
▪

Vasi Diák Közösségi Szolgálat

▪

Hírlevél Plusz

LEGYÉL RÉSZESE A KARNEVÁLI PROGRAMNAK SEGÍTŐKÉNT, HA
▪

érdekel a római kor, a hagyományőrzés, a kultúra,

▪

szereted a fesztivál hangulatot,

▪

szeretsz emberek közt lenni,

▪

motivált és határozott vagy,

▪

képes vagy az önálló munkára, megfelelő iránymutatást követően.

TELJESÍTŐ
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JELENTKEZÉS ÉS BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
Vas Megyei Önkéntes Centrum – Nagy Krisztina
Email cím: onkenteskarneval@gmail.com
Telefon: +36-30-5858-322
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
▪

augusztus 17-19. között vállalható tevékenységekre:

2017. augusztus 10. (csütörtök) 16.00
▪

augusztus 24-28. között vállalható tevékenységekre:

2017. augusztus 17. (csütörtök) 16.00
A

jelentkezéseket

írásban,

e-mailben

várjuk

az onkenteskarneval@gmail.com

e-mail címre!
Kérünk jelentkezésnél add meg az alábbi információkat:
▪

nevedet

▪

elérhetőségedet (e-mail címedet és telefonszámodat) valamint,

▪

a tevékenységet, amely felkeltette érdeklődésedet,

▪

Jelöld meg azt a napot / napokat és időintervallumot / időintervallumokat (a felhívásban
szereplő időbeosztáshoz igazodva), amikor megfelelő Neked az önkéntes feladatok ellátása!

Ha diákként (iskolai közösségi szolgálat=IKSZ) szeretnél segíteni:
Kérjük a fenti információk mellett, add meg az oktatási azonosító számodat, az iskolád nevét, és azt,
hogy mely osztályba jársz!
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ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT IGAZOLÁSA:
A karneválon iskolai közösségi szolgálatot végző diákok igazolását a karnevált követő hetekben
készítjük el a rendezvényen aláírt jelenléti ívek alapján. Az igazolásokat a Vasi Diák Közösségi
Szolgálat irodájában adjuk le, az iroda munkatársai pedig eljuttatják az igazolást az iskoládba.
Az önkéntes tevékenységek beosztása a jelentkezések sorrendjében történik!
Az önkéntesek és az önkéntes tevékenységek végleges beosztásáról a karnevál hetének elején
küldünk tájékoztatást.
A Vas Megyei Önkéntes Centrum az önkénteseknek pólót, baseball sapkát és ásványvizet biztosít!
A RENDEZVÉNYT MEGELŐZŐ HETEKBEN VÉGEZHETŐ FELADATOK LISTÁJA NAPI
BONTÁSBAN
2017. AUGUSZTUS 17. CSÜTÖRTÖK
SZÓRÓLAPOZÁS A BELVÁROSBAN
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 17. csütörtök 10.00-14.00 vagy 14.00-17.00
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, belváros
Az önkéntesek feladata: A karnevál alatti közlekedési változásokról (lezárások, parkolók, buszvonalak),
a felvonulások ideje alatti útlezárásokról szóló tájékoztató szórólap kihordása a belvárosban.
2017. AUGUSZTUS 18. PÉNTEK
SZÓRÓLAPOZÁS A BELVÁROSBAN
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 18. péntek 10.00-14.00 vagy 14.00-17.00
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, belváros
Az önkéntesek feladata: A karnevál alatti közlekedési változásokról (lezárások, parkolók, buszvonalak),
a felvonulások ideje alatti útlezárásokról szóló tájékoztató szórólap kihordása a belvárosban.
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2017. AUGUSZTUS 19. SZOMBAT
SZÓRÓLAPOZÁS A BELVÁROSBAN
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 19. szombat 10.00-14.00 vagy 14.00-17.00
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely, belváros
Az önkéntesek feladata: A karnevál alatti közlekedési változásokról (lezárások, parkolók, buszvonalak),
a felvonulások ideje alatti útlezárásokról szóló tájékoztató szórólap kihordása a belvárosban.
A RENDEZVÉNYEN VÉGEZHETŐ FELADATOK LISTÁJA NAPI BONTÁSBAN
2017. AUGUSZTUS 24. CSÜTÖRTÖK
LELÁTÓ FELÜGYELET, ÜLTETÉS
Az

önkéntes

tevékenység

ideje: augusztus

24.

csütörtök

20.30-23.30

Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Történelmi Témapark=Ferences-kert (Szombathely
Aréna u. 8.)
Az önkéntesek feladata: A 21.30-kor kezdődő Tüzes játék előtt az előadásra érkező helyjegyes
vendégek útbaigazítása, helyre kísérése valamint a program alatt a zavartalan lebonyolítás
biztosításának elősegítése, a lelátó felügyelete.
ESŐELŐADÁS IDŐPONTJA: AUGUSZTUS 25. PÉNTEK 20.30-23.30
SÖRGARNITÚRÁK KIPAKOLÁSA
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 24. csütörtök, a nap folyamán, amikor kiszállításra kerülnek
a garnitúrák.
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Sörtér (a Bartók Béla Zeneiskola mögött lévő parkoló),
Borok utcája (Batthyány tér és Zrínyi Ilona utca)
Az önkéntesek feladata: A sörasztalok és sörpadok felállítása és a rendezvénytéren való elhelyezése.
NÖVÉNYZET KIHELYEZÉSE SZÍNPADOKHOZ
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Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 24. csütörtök, a nap folyamán, amikor kiszállításra kerülnek
növények.
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Sörtér (a Bartók Béla Zeneiskola mögött lévő parkoló),
Borok utcája (Batthyány tér és Zrínyi Ilona utca), Fő tér, Keleti udvar, Gayer-park
Az önkéntesek feladata: A támogatók által biztosított zöldnövényzet (thuják, babérsomok, egyéb
konténeres növények) kihelyezése színpadokhoz
HULLADÉKGYŰJTÉS, TAKARÍTÁS
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 24. csütörtök 14.00-17.00
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Gayer-park, Szombathelyi Kanizsai Dorottya Ginázium
Az önkéntesek feladata: hulladék gyűjtés a Gayer-parkban, takarítás a Szombathelyi Kanizsai Dorottya
Gimnáziumban
2017. AUGUSZTUS 25. PÉNTEK
JELMEZES FELVONULÓK KÍSÉRÉSE
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 25. péntek 18.00-21.00
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: a felvonulás teljes útvonalán (Történelmi Témapark –
Thököly utca – Bejczy utca – Fő tér nyugati oldala – Széchenyi utca – Kőszegi utca – Mártírok tér
északi oldala – Király utca – Szent Márton utca – Thököly utca – Történelmi Témapark)
Az önkéntesek feladata: Felvonulóként részt venni a jelmezes felvonuláson és a felvonuló különböző
történelmi korok csoportjainak koordinálása, irányítása.
A felvonuláshoz jelmezt a szervezők biztosítanak.
OLTÓPONTOK FELÜGYELETE
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 25. péntek 18.00-21.00
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszínei: A jelmezes felvonulás során érintett útvonal
különböző pontjain (Történelmi Témapark – Thököly utca – Bejczy utca – Fő tér nyugati oldala –
Széchenyi utca – Kőszegi utca – Mártírok tér északi oldala – Király utca – Szent Márton utca – Thököly
utca – Történelmi Témapark)
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Az önkéntesek feladata: Felvonulók fáklyáinak eloltása.
LELÁTÓ FELÜGYELET, ÜLTETÉS
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 25. péntek 18.00-21.00
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: karneváli lelátók (Fő tér, Mártírok tere, Széll K. u.)
Az önkéntesek feladata: A 19.00-kor kezdődő karneváli felvonulás előtt az előadásra érkező helyjegyes
vendégek útbaigazítása, helyre kísérése valamint a program alatt a zavartalan lebonyolítás
biztosításának elősegítése, a lelátó felügyelete.
LOVAK FELÜGYELETE
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 25. péntek 9.00- 21.00, az alábbi turnusokban: 9.00-14.00,
14.00-19.00, 19.00-21.00
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Aréna 8. udvarból nyíló belső udvar (Lux-Tex udvar)
Az önkéntesek feladata: A fellépők lovainak felügyelete.
ÖNTAPADÓS MATRICÁK ÁTADÁSA
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 25. péntek 10.00-19.00 az alábbi turnusokban: 10.00-15.00,
15.00-19.00
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely: Fő tér, Kalandvár (Gáyer-park) egyéb
gyermekek által látogatott helyszínek
Az önkéntesek feladata: A gyerekekkel karneválozó családok számára matrica-tetkó átadása, melyre
felírható a szülők telefonszáma, így ha véletlenül „elveszik” a gyermek karneváli forgatagban gyorsan és
egyszerűen megtalálhatók a szülei.
LELÁTÓK MATRICÁZÁSA
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 25. péntek délelőtti órákban, amikor a lelátók felállításra
kerülnek
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszínei:
karneváli lelátók (Fő tér, Mártírok tere, Széll K. u.)
Az önkéntesek feladata: A lelátók üléseinek sorszámmal való ellátása.
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WEEKING-KENUZÁS SEGÍTÉSE
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 25. péntek 10.00-18.00 az alábbi turnusokban:
10.00-12.00, 13.30-18.00
Az

önkéntes

tevékenység

ellátásának

helyszíne: Kalandvár

(Gáyer

park)

Az önkéntesek feladata: Weeking kenuzás segítése, a gyerekek kenuba ültetésének segítése,
gyerekekre mentőmellény és bukósisak feladása. A kenuzás a Gyöngyösön a Piac-hídtól a Casinoig
történik.
PAKOLÁS
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 25. péntek 9.00-11.00
Az

önkéntes

tevékenység

ellátásának

helyszíne: Kalandvár

(Gáyer

park)

Az önkéntesek feladata: sörpadok, asztalok, rongyszőnyegek, játékok, függőszékek, növények
kipakolása a Gáyer parkba
KORDONOZÁS
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 25. péntek 15.00-17.00
Az

önkéntes

tevékenység

ellátásának

helyszíne: Kalandvár

(Gáyer

park)

(Gáyer

park)

Az önkéntesek feladata: kordonok összeállítása
KORDONOK SZÉTSZEDÉSE
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 25. péntek 18.00-20.00
Az

önkéntes

tevékenység

ellátásának

helyszíne: Kalandvár

Az önkéntesek feladata: kordonok szétszedése, elpakolás
2017. AUGUSZTUS 26. SZOMBAT
JELMEZES FELVONULÓK KÍSÉRÉSE
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 26. szombat 18.00-21.00
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Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: a felvonulás teljes útvonalán (Történelmi Témapark –
Thököly utca – Bejczy utca – Fő tér nyugati oldala – Széchenyi utca – Kőszegi utca – Mártírok tér
északi oldala – Király utca – Szent Márton utca – Thököly utca – Történelmi Témapark)
Az önkéntesek feladata: Felvonulóként részt venni a jelmezes felvonuláson és a felvonuló különböző
történelmi korok csoportjainak koordinálása, irányítása.
A felvonuláshoz jelmezt a szervezők biztosítanak.
AZ ESŐELŐADÁS IDŐPONTJA: AUGUSZTUS 27. VASÁRNAP 10.00-13.00
OLTÓPONTOK FELÜGYELETE
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 26. szombat 18.00-21.00
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszínei: A jelmezes felvonulás során érintett útvonal
különböző pontjain (Történelmi Témapark – Thököly utca – Bejczy utca – Fő tér nyugati oldala –
Széchenyi utca – Kőszegi utca – Mártírok tér északi oldala – Király utca – Szent Márton utca – Thököly
utca – Történelmi Témapark)
Az önkéntesek feladata: Felvonulók fáklyáinak eloltása.
AZ ESŐELŐADÁS IDŐPONTJA: AUGUSZTUS 27. VASÁRNAP 10.00-13.00
LELÁTÓ FELÜGYELET, ÜLTETÉS
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 26. szombat 18.00-21.00
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: karneváli lelátók (Fő tér, Mártírok tere, Széll K. u.)
Az önkéntesek feladata: A 19.00-kor kezdődő karneváli felvonulás előtt az előadásra érkező helyjegyes
vendégek útbaigazítása, helyre kísérése valamint a program alatt a zavartalan lebonyolítás
biztosításának elősegítése, a lelátó felügyelete.
AZ ESŐELŐADÁS IDŐPONTJA: AUGUSZTUS 27. VASÁRNAP 10.00-13.00
LOVAK FELÜGYELETE
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 26. szombat 9.00- 21.00, az alábbi turnusokban: 9.00-14.00,
14.00-19.00, 19.00-21.00
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Aréna 8. udvarból nyíló belső udvar (Lux-Tex udvar)
Az önkéntesek feladata: A fellépők lovainak felügyelete.
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ÖNTAPADÓS MATRICÁK ÁTADÁSA
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 26. szombat 10.00-19.00 az alábbi turnusokban: 10.0015.00,

15.00-19.00

Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely: Fő tér, Kalandvár (Gáyer-park) egyéb
gyermekek által látogatott helyszínek
Az önkéntesek feladata: A gyerekekkel karneválozó családok számára matrica-tetkó átadása, melyre
felírható a szülők telefonszáma, így ha véletlenül „elveszik” a gyermek karneváli forgatagban gyorsan és
egyszerűen megtalálhatók a szülei.
WEEKING-KENUZÁS SEGÍTÉSE
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 26. szombat 10.00-18.00 az alábbi turnusokban:
10.00-12.00, 13.30-18.00
Az

önkéntes

tevékenység

ellátásának

helyszíne: Kalandvár

(Gáyer

park)

Az önkéntesek feladata: Weeking kenuzás segítése, a gyerekek kenuba ültetésének segítése,
gyerekekre mentőmellény és bukósisak feladása. A kenuzás a Gyöngyösön a Piac-hídtól a Casinoig
történik.
PAKOLÁS
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 26. szombat 9.00-11.00
Az

önkéntes

tevékenység

ellátásának

helyszíne: Kalandvár

(Gáyer

park)

Az önkéntesek feladata: sörpadok, asztalok, rongyszőnyegek, játékok, függőszékek, növények
kipakolása a Gáyer parkba
KORDONOZÁS
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 26. szombat 15.00-17.00
Az

önkéntes

tevékenység

ellátásának

Az önkéntesek feladata: kordonok összeállítása

helyszíne: Kalandvár

(Gáyer

park)
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KORDONOK SZÉTSZEDÉSE
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 26. szombat 18.00-20.00
Az

önkéntes

tevékenység

ellátásának

helyszíne: Kalandvár

(Gáyer

park)

Az önkéntesek feladata: kordonok szétszedése, elpakolás
2017. AUGUSZTUS 27. VASÁRNAP
LOVAK FELÜGYELETE
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 27. vasárnap 9.00-18.00 az alábbi turnusokban: 9.00-14.00,
14.00-18.00
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Aréna 8. udvarból nyíló belső udvar (Lux-Tex udvar)
Az önkéntesek feladata: A fellépők lovainak felügyelete.
ÖNTAPADÓS MATRICÁK ÁTADÁSA
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 27. vasárnap 10.00-19.00 az alábbi turnusokban: 10.0015.00,

15.00-16.00

Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Szombathely: Fő tér, Kalandvár (Gáyer-park) egyéb
gyermekek által látogatott helyszínek
Az önkéntesek feladata: A gyerekekkel karneválozó családok számára matrica-tetkó átadása, melyre
felírható a szülők telefonszáma, így ha véletlenül „elveszik” a gyermek karneváli forgatagban gyorsan és
egyszerűen megtalálhatók a szülei.
WEEKING-KENUZÁS SEGÍTÉSE
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 27. vasárnap 10.00-17.00 az alábbi turnusokban:
10.00-12.00, 13.30-17.00
Az

önkéntes

tevékenység

ellátásának

helyszíne: Kalandvár

(Gáyer

park)

Az önkéntesek feladata: Weeking kenuzás segítése, a gyerekek kenuba ültetésének segítése,
gyerekekre mentőmellény és bukósisak feladása. A kenuzás a Gyöngyösön a Piac-hídtól a Casinoig
történik.
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PAKOLÁS
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 27. vasárnap 9.00-11.00
Az

önkéntes

tevékenység

ellátásának

helyszíne: Kalandvár

(Gáyer

park)

Az önkéntesek feladata: sörpadok, asztalok, rongyszőnyegek, játékok, függőszékek, növények
kipakolása a Gáyer parkba
KORDONOZÁS
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 27. vasárnap 15.00-17.00
Az

önkéntes

tevékenység

ellátásának

helyszíne: Kalandvár

(Gáyer

park)

(Gáyer

park)

(Gáyer

park)

Az önkéntesek feladata: kordonok összeállítása
KORDONOK SZÉTSZEDÉSE
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 27. vasárnap 18.00-20.00
Az

önkéntes

tevékenység

ellátásának

helyszíne: Kalandvár

Az önkéntesek feladata: kordonok szétszedése, elpakolás
2017. AUGUSZTUS 28. HÉTFŐ
PAKOLÁS
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 28. hétfő 08.00-tól
Az

önkéntes

tevékenység

ellátásának

helyszíne: Kalandvár

Az önkéntesek feladata: a rendezvénytéren lévő eszközök elpakolása
SÖRGARNITÚRÁK ÖSSZEPAKOLÁSA
Az önkéntes tevékenység ideje: augusztus 28. hétfő 01.00 órától
Az önkéntes tevékenység ellátásának helyszíne: Sörtér (a Bartók Béla Zeneiskola mögött lévő parkoló)
Borok utcája (Batthyány tér és Zrínyi Ilona utca)
Az önkéntesek feladata: A sörasztalok és sörpadok összeszedése a rendezvénytérről, összeláncolás
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ISMÉT LESZ CIVIL KORZÓ A SAVARIA KARNEVÁLON
A Civil Információs Centrum a H+ Média és Kulturális Egyesület illetve a Civil Kerekasztal szakmai
partnerségével az idei évben is megszervezi a Civil Korzót, amely már a Savaria Karnevál egyik fő
helyszínként saját színpaddal és minden eddiginél több fellépővel várja a látogatókat.
A korzó egy ingyenesen látogatható „önkéntes sziget” a Szent Márton utcában, amely a karnevál ideje
alatt pénteken, szombaton és vasárnap délelőtt 10 órától 18 óráig kínál interaktív programokat a
látogatóknak. A három nap során a város és a térség civil szervezetei mutatják be tevékenységeiket,
valamint a civil korzó programját amatőr művészeti produkciók is színesítik.
Részletes program megtekinthető a karnevalsavaria.hu weboldalon.
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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…)

