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Kedves Civil Partnereink, örömmel számolunk be arról, hogy szervezetünk részt vett a CSEFOSZ által
szervezett érzékenyító napon Szigethalmon. Ezen kívül két rendezvényt és egy felhívást szeretnénk figyelmükbe ajánlani augusztusi 2. hírlevelünkben.
Üdvözlettel: CIC Pest Megye

A HÍRLEVELÜNKBEN KÖZZÉTETT WEB-CÍMRE KATTINTVA AZONNAL A MEGFELELŐ OLDALRA JUT!

FELHÍVÁS
KÖZELÍTŐ

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság Közelítő című projektjének megvalósítása érdekében olyan települési döntéshozók és helyi ifjúsági közösségek együttes jelentkezését várja, akik vállalják a 2017. október 25-29.
között, Pécsváradon megvalósuló tréning teljes időtartamán történő részvételt, valamint azt követően egy maximum 4 hónap időtartamú helyi miniprojekt megvalósítását, továbbá a projekttel kapcsolatos szakmai tapasztalatik
megosztását.
A projekt célja:
A projektbe közvetlenül bekapcsolódó települések önkormányzata és fiataljai között valódi párbeszéd és együttműködés kialakítása, amelynek eredményeként közösen kezdenek el dolgozni azon, hogy növeljék településükön a
fiatalok részvételét, valamint azt, hogy valóban bekapcsolódjanak a strukturált párbeszéd folyamatába.
A képzés résztvevőinek profilja:
Településenként
• 1 fő helyi döntéshozó (polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselő, vagy a döntéshozó testület által
irányított intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló szakember), aki érdeklődik az ifjúsági korosztály ügyei
iránt, szívesen foglalkozik a fiatalok ügyeivel, nyitott a véleményük meghallgatására és figyelembe vételére.
• 2 fő 16-25 éves kor közötti helyi fiatal, lehetőség szerit ifjúsági közösség(ek) tagjai, akik szívesen vesznek részt a
projektben és szívesen dolgoznak önkéntesként saját korosztályuk és településük érdekében.
A résztvevők az alábbiakat vállalják a jelentkezéssel:
• Részvétel a 2017. október 25-29. között, Pécsváradon megvalósuló tréningen. (A helyszínről további információ
elérhető itt: http://www.pecsvaradivar.hu/)
• A miniprojekt megvalósítása, amely során a helyi szereplőkkel, érintettekkel és a fiatalokkal együttműködnek.
• A miniprojekt megvalósításának dokumentációja és tapasztalatainak összefoglalása (jelenléti ívek vezetése, fotók
készítése, szakmai beszámoló készítése).
• A miniprojekt pénzügyi megvalósulása során a pályázati elszámolásnak megfelelő gazdálkodás és elszámolás,
amelyre külön szerződés kerül megkötésre.
• A tréningen résztvevők részvétele a 2018. március 3-4-ére tervezett értékelő találkozón és a 2018. március 5-ére
tervezett záró konferencián.
Jelentkezés módja:
Jelentkezni a www.gyiot.hu oldalról letölthető jelentkezési lap és részvételi szándéknyilatkozat hiánytalan kitöltésével és a gyiot@gyiot.hu e-mail címre történő megküldésével lehetséséges.
Jelentkezési határidő: 2017. október 6. (péntek)
Költségek: A tréning programjainak egy főre jutó költsége 40.000,- Ft/fő, amelyet az Erasmus+ programtól kapott támogatás terhére térítésmentesen biztosítunk minden résztvevő számára, így a projektben történő részvétel
ingyenes, azonban a tréningre és a zárókonferenciára utazás költsége a résztvevőket terheli. Önálló keresettel nem
rendelkező résztvevők alkalmanként maximum 5.000 Ft összeghatárig kérhetik az utazási költséghez történő hozzájárulást, amelyet kérünk a jelentkezési lapon jelezni.
A miniprojekt megvalósításához szükséges forrást, településenként maximum 50.000,- Ft-ot a pályázat terhére
biztosítjuk a résztvevők számára, amely felhasználásának és elszámolásának módjáról külön szerződésben állapodunk meg.
Információk a projektről és a jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
A projekt összefoglalója és az annak kapcsán gyakran felmerülő kérdések és a rájuk adott válaszok, továbbá a
jelentkezéshez szükséges jelentkezési lap és részvételi nyilatkozat letölthető honlapunkról.
További tájékoztatás kérhető Bálint Andrea, projektvezetőtől a 70/555-2450-es mobilszámon vagy a
balint.andrea@gyiot.hu e-mail címen.

RENDEZVÉNY

Civil Érzékenyítő Nap Szigethalmon
A legtöbb nyelv bölcsességét jelzi,
hogy ugyanazzal a szóval fejezi ki az
emberi testet alkotó szervek közösségét és a közös értékrend, érdekek,
tevékenység, spiritualitás, vagy elkötelezettség mentén – többnyire önkéntesen – csoportosuló emberek közösségét és ez a szó a szervezet. A közös
szóhasználatot pedig az teszi lehetővé,
hogy van egy nagyon fontos jellemzőjük, nevezetesen az érzékenység.
Az emberi szervezet felépítése rendkívül komlex. Fejből, kézből, lábból,
belső szervekből és még hosszan sorolhatnám mi mindenből áll. Fiziológiai működésének pedig éppen az
ad lehetőséget, hogy ezek a szervek
logikus összeköttetésben, érzékenyen
hatnak egymásra és ez az érzékenység
érvényes a külvilágra is. Az analógia
csak megerősíttetik, hiszen ugyanez
szórul szóra érvényes a humán szervezet komplexitására is. Ez esetben is
egyformán fontos, hogy a szervezetet alkotó tagok érzékenyek legyenek
egymás értékeire, és legalább ennyire
érzékenyek legyenek a külvilág szükségleteire. Ahogy az emberi szervezet
reagál a hőre, hiszen didereg a hidegben, izzad a melegben, vagy, hogy fájdalmat érez a durva hatásoktól, illetve
örömet, megnyugvást egy kézszorítástól, egy kedves mosolytól, vagy egy
öleléstől, úgy a társadalmi szervezet,
egy egészséges önkéntes közösség különösen is érzékeny a körülötte lévő
világ pozitív, de még inkább kihívó,
terhes, nehéz jelzéseire. Az emberi
fiziológiai szervezetünket óvjuk, védjük, ápoljuk. Egy betegség, sérülés, sőt
akár egy verbális megbántás esetén is,
ez az érzékenység még jobban aktiválódik, felfokozódik, megerősödik és a
gyógyulás felé segíti a szervezetet.
Őszintén hiszem, hogy a nyelvi kialakulás, fejlődés az emberek önkéntes
közösségének a definiálásánál is az
előbb említettek hatása alatt történtek,
amit aztán később tudatosan fejlesztett tovább az ember.

A civil szervezeteknek az emberi
szervezethez való hasonlítását tehát
megítélésem szerint elsősorban az
érzékenység indokolja. Hiszen a civil
szervezet létrejöttének indoka, hogy
az alapítók érzékenyek. Érzékenyek
egy társadalmi kihívásra, amelynek
lehet ökológiai, humántársadalmi,
kulturális-, egészség-, vagy biztonsághiányossági hangsúlya. S ahogy
az emberek szervezetének felépítése,
megjelenése és tevékenysége különbözik, nincs két egyforma ember, ugyanúgy a civil szervezetek is számos, különböző feladatot vállalnak magukra,
különböző tevékenységet látnak el, és
rendkívül sokszínűen jelennek meg a
környezetükben. A Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény augusztus
18-án egy szép késő nyári délutánon
adott helyett az egészségkárosodottak
és mozgáskorlátozottak iránt érzékeny, az ő megsegítésükre szerveződő
civil szervezeteknek.
A civil társadalom sokat fejlődött az
elmúlt évtizedekben, de még mindig
tanulnunk, gyakorolnunk kell, erre
egymást érzékenyítenünk kell, hogy
az ember homo politicus, közösségi ember, és embersége igazán akkor
teljesedik, amikor ennek önkéntes
civil formáit tudatosan magára veszi.
A 2011. évi Civil törvényünk preambuluma rögzíti, hogy civil szervezetek
a társadalom alapvető egységei, amelyek folyamatosan hozzájárulnak közös értékeink mindennapi megvalósulásához. Ez egyszerre megtisztelő és
elkötelező. Érzékenység nélkül a megtiszteltetést nem vesszük magunkra, és
így az elköteleződésünknek egy fontos
motívumát veszítjük el. Az érzékenység tehát már a belső lelkiismereti, és
a külső társadalmi/törvényi meghívás
érzékelésével megkezdődik.
Az Érzékenyítő Nap arra rendeltetett,
hogy valamennyi civil szervezeti alapító, vezető, tag vagy önkéntes érzékenységét a járásban, a megyében, sőt
határon túl is, az egészségkárosodott

és mozgáskorlátozott társaink felé irányítsuk, és arra a munkára mutassunk
rá, amelyet a megsegítésük érdekében
a civil szervezetek, önkéntesek, szülők
és hozzátartozók végeznek/végezhetnek.
Őszintén írom, hogy emberfeletti kiváltságnak tartom azt az érzékenységet és készséget, hogy közvetlenül
primer feladatként forduljunk oda a
mozgáskorlátozottakhoz. Ez az érzékenység nem mindenkinek adatik
meg. Viszont lehetünk érzékenyek úgy
is, hogy érdeklődéssel és támogatással
fordulunk mind a rászorultak, mind
pedig az áldozatos munkát végzőkhöz.
Centrumunk nagy öröme, hogy állandó felvidéki partnerünk, a Szövetség a
Közös Célok munkatársaival közösen
sikerült olyan partneri kapcsolatot kialakítani, amelyben a tököli Csefosz és
a felvidéki Grace közösen tudtak sikeresen pályázni.
Legyünk érzékenyek azzal is, hogy
elvisszük a hírüket a világban, méghozzá először is a mi kis világunkba,
a településeinkre, a járásokba, a megyékbe határon innen és túl. Egyrészről, hogy azok, akiknek szükségük van
a civil segítségre, bizalommal tudjanak hozzájuk fordulni. Másrészről pedig, hogy egyre többek szívbéli érzékenysége növekedjék.
És nem utolsó sorban arról se mondjuk le, hogy egyre többen az érzékenységnek azt a fokát is elérjük, hogy civil
szerveződés aktivistájaként primer
módon fordulunk oda a rászorulókhoz.
Nagyné dr. Csobolyó Eszter
szakmai tanácsadó

III.alkalommal került megrendezésre Szigethalmon a Civil érzékenyítő nap, ahol civil szervezetek képviselői vettek részt
kerekasztal beszélgetésen. A rendezvényen jelen volt Bóna Zoltán Országgyűlési képviselő, Fáki László Szigethalom Polgármestere, Nagyné Dr. Csobolyó Eszter a Pest megyei Civil Információs Centrum szakmai tanácsadója, Voith Petra
a Magyar Speciális Olimpia Szövetség „szállj be te is” programvezetője. A kultúrális müsor keretén belül a szigethalmi
Fogyatékosok Nappali Intézmény ellátottjai a Honfoglalás című dalt adták elő jeleléssel, amely megkönnyeztette a jelenlevőket. A Bárka Alapítvány boccia csapata és a CSEFOSZ SE para boccia csapata, egy bemutató játékkal érzékenyítette
a résztvevőket.

HÍREK

Működik a civil szervezetek külföldi támogatásának
nyilvántartása
2017. június 27-étől a civil szervezeteknek be kell jelenteniük a bíróságon, ha az adott évben 7.200.000 forintot
elérő támogatást kaptak külföldről. Ha a bejelentést elmulasztják, a bíróság bírságot szabhat ki. Az alapítványok, egyesületek az új kötelezettségüknek űrlap kitöltésével és beadásával tehetnek eleget, amely ide kattintva
letölthető.
A bejelentés alapján a bíróság a nyilvántartásban rögzíti, hogy a szervezet külföldről támogatott. A civil szervezetek bárki számára elérhető névjegyzéke így új adatkörrel bővült. A június 19-én kihirdetett jogszabályalapján
mindössze 8 nap állt a bírósági szervezet rendelkezésére ahhoz, hogy a szükséges informatikai fejlesztéseket
elvégezze.
A civil szervezetek továbbra is kötelesek éves beszámolóikat letétbe helyezni. A beszámolókban egyebek mellett
megtalálhatóak bevételeik, kiadásaik, gazdálkodásuk eredménye. Idén június 30-áig több mint 70 ezer beszámolót helyeztek letétbe, ami csaknem 10 ezerrel több, mint 2016-ban. A beszámolóknak már csak a hatoda
érkezett papír alapon, a többit online módon juttatták el az Országos Bírósági Hivatalhoz.
A digitális bíróság fejlesztésének egyik sikerterülete a civil szervezetek nyilvántartása. Általa több millió érdeklődő hiteles adatokból tájékozódhat a civil szervezetek működéséről.

Ajánlattételi lehetőség ifjúsági célú programok megvalósítására / Europe Goes Local projekt
A Tempus Közalapítvány 20 egyéb európai országban működő Erasmus+ nemzeti irodával és európai intézményekkel, szervezetekkel partnerségben Europe Goes Local – Supporting Youth Work on Municipal Level
címmel hosszú távú nemzetközi, stratégiai célú projektet valósít meg annak érdekében, hogy ifjúsági területen
ösztönözze az együttműködést a részt vevő országokban működő helyi önkormányzatokkal.
A Tempus Közalapítvány a „Europe Goes Local Strategic Partnership – Supporting Youth Work on Municipal
Level” című nemzetközi projekt hazai tevékenységeinek megtervezése, megvalósítása és értékelése tárgyú beszerzést kíván megvalósítani az alábbi ajánlatkéréssel országos/régiós/helyi ifjúsági célú programok megvalósítására.
A beszerzés tárgya: ajánlatkérés országos/régiós/helyi ifjúsági célú programok megvalósítására.
A Europe Goes Local projekt célja, hogy támogassa az önkormányzati ifjúságpolitikai stratégiák fejlesztését;
javítsa az önkormányzati ifjúsági munka gyakorlatának minőségét és (társadalmi) elismertségét; növelje az
önkormányzati ifjúsági munka nemzetközi / európai dimenzióját; serkentse az Erasmus+ program ifjúsági területén működő nemzeti irodák együttműködését a helyi önkormányzatokkal, fejlessze az Erasmus+ nemzeti
irodák ifjúsági munkát támogató gyakorlatát, stratégiáit; hozzájáruljon az ifjúsági munka, ezen belül a nemzetközi / európai ifjúsági projektek számának és minőségének növeléséhez.
A projekt 2019. május 31-ig tart, keretében hazai (helyi, regionális, országos) események, tevékenységek megvalósítására 2017. szeptember 1. és 2018. május 31. között van lehetőség. A projekt utolsó szakaszában, 2018.
június 1. és 2019. május 31. között a projekt eredményeinek európai szintű összegzésére, értékelésére és dis�szeminációjára kerül sor.
Bővebben: http://palyazatok.org/ajanlatteteli-lehetoseg-orszagosregioshelyi-ifjusagi-celu-programok-megvalositasara-europe-goes-local-projekt/
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