
HÍRLEVÉL 
Kedves Olvasó!   

A Zala Megyei Civil Információs Centrum 80. hírlevele érkezett Önhöz, melyet honlapunkon is megtekinthet. 

Rendszeresen küldünk hírlevelet országos és megyei civil aktualitásokról, eseményekről, a civil szervezeteket 

érintő aktuális tennivalókról. Továbbítjuk a tanácsadások alkalmával felmerült gyakran ismételt kérdéseket.  

Várjuk a híreket az Ön civil szervezetéről, az aktuális programokról, elért eredményekről, bármiről, ami érdekes, 

színes a zalai civil életben. Hírlevelünket közel 2000 címzetthez juttatjuk el. 

Köszönjük az eddigi sok-sok visszajelzést, programötletet! Kövessék a híreket a www.zalacivil.hu  illetve a 
facebook oldalon is!  
 
 
 
 

HELYI HÍREK, PROGRAMOK 

 
A Kulturno društvo Kerestur” Közművelődési Egyesület Murakeresztúr 

 „Tízen vagyunk, de többen lehetünk a közös úton” (IFJ-GY-15-A-20592) 
nyertes pályázati projektjéhez   

várja a 14-24 éves korosztály jelentkezését. 
 
Utolsó program: 
 

 2016.01.23. A Magyar Kultúra Napja Budapest 
 
Kapcsolatfelvétel:  
Kovácsné Deák Erzsébet 06/30-7475-763 
deakerzsi@gmail.com 

 

 
A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatásával, 

a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő közreműködésével valósul meg. 

 

http://www.zalacivil.hu/


 

 



 

Alkotni vágyó fiatalok figyelem! 

A  Zala Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház Zegzug Műhelyek keretében középiskolás diákok 

részére Tollforgató Klubot és Design Klubot indít! 

A Tollfogató Klub foglalkozásain hasznos gyakorlatokra tehetnek szert a fiatalok kreatív írás, képhez szöveg írása, szövegalkotási 

kompetenciák a fejlesztése terén. 

A Design Klub keretében a fiatalok betekintést kapnak a divattervezés, tárgykészítés és környezetalakítás gyakorlatába, amely 
tevékenység nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, 
elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésére is. 

Amit még érdemes tudni: 

 a Klubokat 15 alkalommal kéthetente 1,5 óra időkertben tartjuk 

 Eszmecsere keretében a foglalkozásokon túl két alkalommal, neves szakemberrel találkozhattok, 
beszélgethettek 

 a foglalkozások novemberben indulnak 

 részvétel ingyenes 

 helyszín: Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 47-51. 

 felvétel jelentkezési sorrendben! (a csoport létszáma max. 15 fő) 

 jelentkezési határidő: 2015. október 23. ! 

Érdeklődni tudtok: 

Nagy Veronika 
program koordinátor 
ehzala@zalacivil.hu 

mailto:ehzala@zalacivil.hu


 

Új szolgáltatás a Civil Információs Centrumban! 

A Zalaegerszegi Törvényszék, valamint a Zala Megyei Civil Információs Centrum között együttműködési megállapodás 

jött létre, amelynek lényege a civil szervezetek informáltságának elősegítése, a nyilvántartási eljárások gyorsítása, az 

elektronikus eljárások előtérbe helyezése.  

Felhívjuk a szervezetek figyelmét, hogy a Törvényszék által irodánkban elhelyezett számítógépen keresztül, 

munkatársaink segítségével lehetőség nyílik az elektronikus beadványok kitöltésére és beküldésére. 

Az ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetéssel történik. 

 

Bejelentkezés: 

e-mail: info@zalacivil.hu 

telefon: 90/310 384 

 

FELHÍVÁS 

A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesületének Ifjúsági csoportja Zalaegerszeg akadálymentesítés szempontjából 

felmérést szeretne készíteni a városban mindenki számára (idősek, kismamák, mozgáskorlátozottak, 

fogyatékossággal élők) nehezen vagy egyáltalán nem hozzáférhető közintézmények, utcák, terek, járdák, 

pályaudvarok, buszöblök, szolgáltató és egészségügyi intézmények megközelíthetőségéről, használhatóságáról és 

minőségéről. 

Észrevételeiteket, fényképekkel illusztrálva is várjuk a következő e-mail címre: bea-zala@zelkanet.hu 

 

TEREMBÉRLÉS 

A Zalai Civil Információs Centrum civil szervezeteknek felajánlja használatra előadó termét. 

Helyszín: Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 47-51. 

A terem max. 30 fő befogadására alkalmas.  

Használható: 

- oktató teremként, 9 számítógéppel, 

 interaktív táblával felszerelve 

- egyéb rendezvényekre  

(közgyűlés, előadás, klubfoglalkozás, stb.)  

Érdeklődni: 

Telefon: 06-92/310 384  

E-mail: info@zalacivil.hu 

 

mailto:info@zalacivil.hu
mailto:bea-zala@zelkanet.hu
mailto:info@zalacivil.hu


CIVIL KURÁZSI 

Bemutatkozási lehetőség Civileknek a Zalaegerszegi 

Televízióban 

A Zalaegerszegi Televízió újra lehetőséget biztosít a civil szervezeteknek arra, hogy a 

nyilvánosság előtt bemutatkozhassanak, ismertessék eredményeiket, és népszerűsítsék 

tevékenységeiket.  

Arra is mód nyílik, hogy programjaikról, rendezvényeikről előzetes hangozzék el, illetve 

egy-egy szöveges, vagy képes beszámoló is megjelenjen a műsorban. Az adások kéthetente, 

szerdai napokon 18.30-19.00 közötti időpontban kerülnek sugárzásra. 

Használják ki a lehetőséget, éljenek a nyilvánossággal!  

Várjuk megtisztelő megkeresésüket, javaslataikat! A műsorba jelentkezni lehet a Civil 

Információs Centrumnál: info@zalacivil.hu, +36 20 213 1504.  

 
 

ORSZÁGOS CIVIL HÍREK 

  

EURÓPA A POLGÁROKÉRT KONFERENCIA 2015. október 28. Budapest 

A Tempus Közalapítvány konferenciát szervez az Európa a polgárokért programról, amelynek célja, hogy a széles 
közönséggel is megismertesse az Európa a polgárokért projektekben zajló munkát, megosztva a mások számára is 
értékes eredményeket és tapasztalatokat. 

IDŐPONT: 2015. október 28. 

HELYSZÍN: Tulip Inn Budapest Millennium Hotel (1089 Budapest, Üllői út 94.) 

Forrás: http://www.tka.hu/rendezveny/4045/europa-a-polgarokert-konferencia 

 

Közérdekű felhívás civil szervezeteknek 
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy azok a civil szervezetek, amelyek még nem tették 

meg, kötelesek összhangba hozni létesítő okiratukat 2016. március 16. 

napjáig a 2013. évi V. tv. (új Ptk.) rendelkezéseivel. 

 

ÚJ ÖNKÉNTES HONLAP! 
 

 

Örömmel tájékoztatjuk szervezetüket, hogy új lehetőség nyílik az önkénteseket fogadó és önkéntes munkát vállalni 

kívánók regisztrálására. 

Mindenki számára elérhető a http://onkentes.gov.hu/ oldal, ahová fogadó szervezetek és önkéntesek is 

mailto:info@zalacivil.hu
tel:%2B36%2020%20213%201504
http://www.tka.hu/rendezveny/4045/europa-a-polgarokert-konferencia
http://onkentes.gov.hu/


regisztrálhatnak, s melynek célja, hogy elősegítse, hogy az önkénteskedni vágyók és az önkéntes lehetőséget kínáló 

szervezetek minél könnyebben egymásra találhassanak.  

Kérjük, hogy minden fogadó szervezet maga regisztráljon a rendszerbe, így tudja biztosítani, hogy valóban tud 

önkéntest fogadni. 

Kérjük, hogy ha bármi nehézségbe ütköznek, vagy az oldalon bármi olyat tapasztalnak, ami nem jól működik, vagy 

észrevételük lenne az oldal tartalmával kapcsolatban, akkor azt az oldal fejlesztése és javítása érdekében, 

segítségként a megadott kapcsolattartó e-mail címen –onkentes@emmi.gov.hu – jelezzék. 

Reméljük, hogy ez a lehetőség megkönnyíti munkájukat és hozzájárul tevékenységük sikerességéhez. 

Jó munkát és sok sikert kívánunk! 

 

 

 
 
 
 

PÁLYÁZATOK 

Pályázati felhívás: 

A NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI STRATÉGIA FELADATRENDSZERÉNEK TÁMOGATÁSA című  

FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZAT TÁMOGATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE  

BŰNMEGELŐZÉSI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA  

A pályázatok benyújtásának határideje 

A pályázatok beadási határideje 2015. november 5. (csütörtök) 24:00 

Forrás: http://www.bunmegelozes.info/?q=hu/node/69  

 

FELHÍVÁS  
hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására 

A felhívás címe: Tanoda programok támogatása  

A felhívás kódszáma: EFOP-3.3.1-15 

Forrás: http://palyazat.gov.hu/doc/4518  

 

KPMG Felelős Társadalomért Program, 2015 

A KPMG 2015-ben is meghirdeti pályázati programját, amelynek célja a közhasznú szervezetek fenntartható, 

hatékony és átlátható működésének támogatása. Ennek keretében komplex együttműködési lehetőséget kínálunk 

oktatási, egészségügyi és környezetvédelmi területen működő, Magyarországon bejegyzett, közhasznú nonprofit 

mailto:onkentes@emmi.gov.hu
http://www.bunmegelozes.info/?q=hu/node/69
http://palyazat.gov.hu/doc/4518


szervezetek vagy civil alapítású társadalmi vállalkozások számára. Előnyt élveznek a hátrányos helyzetű gyermekek 

egészségét, vagy pénzügyi, gazdasági fejlesztését kiemelten kezelő szervezetek. 

Forrás: 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e9db454ca54419c5c1257ecf0045f184

?OpenDocument  

 

Pályázati felhívás: KÖSZ! Program 2015 - Iskolai Közösségi Szolgálat megvalósítása 

Az Új Európa Alapítvány az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben pályázatot hirdet a 

magyarországi nonprofit szervezetek és egyházi szervezetek, intézmények, mint lehetséges fogadószervezetek 

számára azzal a céllal, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő programokat valósítsanak meg a 

középiskolák 9-12. évfolyamos diákjai számára. 

REGISZTRÁCIÓ 
A regisztrálás határideje: 2015. október 31., éjfél.  
A regisztrációt 48 órán belül hagyjuk jóvá, erről e-mailben küldünk értesítést. A pályázat benyújtása előtt kérjük, 
olvassa el tájékoztatónkat! 
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 15., éjfél. 
 
Forrás: http://www.ujeuropaalapitvany.hu/cikk/kosz-program  

 

„Zöld civil szektor önerősítésének lehetőségei” című írásbeli pályamű 

benyújtása 

Nyeremény: egyhetes angliai természetvédelmi tanulmányút 

A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány Természetvédelmi tréningek a zöld civil szektor önmegerősítésére európai jó 

példák alapján elnevezésű projektje keretében országos pályázatot hirdet "A zöld szektor önmegerősítésének 

lehetőségei" címmel. 

Forrás: http://gyongybagoly.hu/index.php/hu/hirek/49-hirek-1  

 

Lépj velünk! – Pályázati felhívás 
 

A pályázat célja   Az UniCredit Alapítvány és az UniCredit Bank Hungary Zrt. elkötelezett a gazdaság fenntartható 

fejlődése és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése iránt. Ennek érdekében a rendelkezésükre álló eszközökkel 

olyan szervezeteket és innovatív kezdeményezéseiket szeretnénk segíteni, amelyek fenntartható módon csökkentik 

a hátrányos helyzetű csoportok gazdasági kiszolgáltatottságát.  

Forrás: http://www.nesst.org/magyarorszag/lepj-velunk-palyazati-felhivas/  

 

A kulturális fesztiválok kollégiuma pályázati felhívása 

Az Európai Bizottság Kultúra keretprogramjának (2007–2013) 1.2.1, 1.3.5. területe keretében megítélt támogatásról 

szóló hatályosított szerződésben előírt szükséges önrész meghatározott hányadának biztosítása. 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e9db454ca54419c5c1257ecf0045f184?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e9db454ca54419c5c1257ecf0045f184?OpenDocument
http://palya2.ujeuropaalapitvany.hu/site/organization_edit.php?uid=-1
http://palya2.ujeuropaalapitvany.hu/site/admin.php
http://www.ujeuropaalapitvany.hu/cikk/kosz-program
http://gyongybagoly.hu/index.php/hu/hirek/49-hirek-1
http://www.nesst.org/magyarorszag/lepj-velunk-palyazati-felhivas/
http://www.nesst.org/magyarorszag/lepj-velunk-palyazati-felhivas/


Forrás: http://www.nka.hu/palyaztatas/kulturalis-fesztivalok  

 

3 jó cselekedet pályázat 

A 3 jó cselekedet versenyre hívja az ország vállalatait, cégeit és intézményeit, hogy csatlakozva a kezdeményezéshez, 

megmutathassák, milyen jótettekre képes a csapatuk. A nagyvonalú adományokon kívül, olykor egy-egy figyelmes 

ötlet, emberséges tett is rengeteget segíthet, így a program egyik célja, hogy a CSR tevékenység ne csupán a 

nagyvállalatok sajátja legyen, hanem minél szélesebb körben csatlakozzanak mikro-, kis- és középvállalkozások és 

civilek is a kezdeményezéshez.  

Forrás: 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/36c986426065b59ac1257e8a0031ced

6?OpenDocument  

 

 

 
Norvég Civil Támogatási Alap 

Akciópályázatok 2014-15 
 

 
Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok 
Alapítvány-Magyarországgal közösen pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek számára az EGT/Norvég Civil 

Támogatási Alap keretében akciópályázatok benyújtására és támogatására. 
 
 
Forrás: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/3033068c230714e4c1257e2f00371421
?OpenDocument  
 
 

 
 

SZOLGÁLTATÁSAINK 

 
 Partnerségi Információs Napok szervezése egy-egy kistérségben illetve CIC Központban.  
 Zala megyei civil adatbázis létrehozása 
 Önkormányzati civil referensek adatbázis létrehozása 
 SZJA 1 %-os támogatásra jogosult Zala megyei civil szervezetek adatbázisa 
 Önkéntesek és közérdekű önkénteseket fogadó civil szervezetek adatbázisa 
 Hírlevél 
 Civil szakmai könyvtár 
 Civil Jogtár 
 Civil Rendezvény-, Programnaptár 

 
 

Irodai szolgáltatások: 
 

 számítógép használat 
 nyomtatás, fénymásolás 

http://www.nka.hu/palyaztatas/kulturalis-fesztivalok
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/36c986426065b59ac1257e8a0031ced6?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/36c986426065b59ac1257e8a0031ced6?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/3033068c230714e4c1257e2f00371421?OpenDocument
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/3033068c230714e4c1257e2f00371421?OpenDocument


 szkennelés 
 eszközbérlés (notebook, netbook, projektor, videokamera, fényképezőgép, vetítővászon, flipchart tábla) 

 

Várjuk jelentkezésüket! 

Amennyiben Ön hírlevelet kap tőlünk, akkor valószínűleg részt vett korábbi szakmai programunkon, és/vagy a 

Zalaegerszegi Törvényszéken bejegyzett civil szervezet tisztségviselője, személyhez vagy szervezethez köthető e-

mail címe megtalálható nyilvános weboldalon.  

Ha a jövőben nem szeretné hírlevelünket megkapni, kérem azt egy válaszlevélben jelezze! 

A következő hírlevél küldés várható napja: 2015. 11.05. 

 

Zala Megyei Civil Információs Centrum 
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. 
Tel/Fax: 06 92 310 384 
info@zalacivil.hu 
www.zalacivil.hu 
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