
HÍRLEVÉL 
Kedves Olvasó!  

A Zala Megyei Civil Információs Centrum 56. hírlevele érkezett Önhöz.  

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 1500 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 

 

MEGHÍVÓ 
Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen 

Projekt azonosító: NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0005 

 

„CIVIL PARTNERSÉGI SZEMINÁRIUM” 

 
Időpont: 2014. november 27. (csütörtök) 13.00 óra  

Helyszín: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság 

u. 17.)  

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a NYDOP-3.1.1/B1-13 
“Nyugat-Dunántúli Operatív Program Megyei jogú városainak városrehabilitációs témájú kiemelt 
projektjavaslatai” pályázati konstrukcióban finanszírozást nyert projekt keretében megrendezésre 

kerülő  

 

„Civil Partnerségi Szeminárium” 
„Nonprofit menedzsment” 

 
című előadására és workshopjára.  

 

Az előadás díjtalan, a részvételhez előzetes regisztráció nem szükséges! 

 
A workshop a nonprofit menedzsment témakör köré szerveződik. A fejlett országokhoz hasonlóan 
hazánkban is egyre jobban érvényesül az üzleti szférában már bevált vezetés- és szervezetelméleti 
megközelítések, menedzsment technikák alkalmazása a közszolgálati szervezeteknél.  

http://www.zalacivil.hu/


Az előadás célja annak kritikai elemzése, hogy milyen lehetőségei és korlátjai vannak e koncepciók 
és módszerek átvételének, illetve ennek során milyen adaptációkra van szükség, a következő 

témakörök fókuszba állításával:  
- A nonprofit gazdálkodás tartalma, célrendszere;  
- A nonprofit szervezetek működésének tervezése;  
- Marketing szemlélet  

- Forrásteremtés a nonprofit szervezetekben  
 
Bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén:  
 
North Communications Kft.  
dr. Bakó Béla  

Telefon: +36 70 946 29 22  
E-mail: bakob.nco@gmail.com  
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata –  
Városfejlesztési és Tervezési Osztály  

Foglszinger-Szakos Diána  

8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19  
Telefon: 92/502 100  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bakob.nco@gmail.com


 

FELHÍVÁS 

Tisztelt Cím! 

Szeretettel várjuk a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára 

által 2014. november 29-én, (szombaton) advent első gyertyagyújtása alkalmából 

rendezett KERTVÁROSI ADVENT című  programjára!  

Mellékelve küldjük a rendezvény plakátját. 

 

Hogyan vigyázzon magára egy nő? 

A városban működő közbiztonsági Polgárőr Egyesület november 28-án (péntek) 16.30-kor a női 

egészség témakörében tart előadást a landorhegyi Keresztury ÁMK földszinti tárgyalótermében. A 

program vendége a zalaegerszegi születésű Salamon Adrienn, a Női Egészségért Alapítvány egyik 

létrehozója lesz. A rendezvényen szóba kerül sokféle probléma, ami a mai rohanó világban 

kifejezetten a nők egészségét rombolja.  Illetve olyan praktikákról, módszerekről is lesz szó, 

amelyekkel egy nő hosszú ideig megvédheti magát a betegségektől.  

Forrás: http://zaol.hu/programok/programok-rendezvenyek-zala-megyeben-november-24-tol-

1661664 

 

Bemutatkozási lehetőség Civileknek a Zalaegerszegi Televízióban 

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

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. A televízió a Civil Információs Centrum 

segítségével szerkeszti adásba a témákat, a jelentkezőket, a híreket, információkat, amelyek 

kéthetente, keddi napokon 18.00-18.50 közötti időpontban kerülnek sugárzásra. 

Használják ki a lehetőséget, éljenek a nyilvánossággal!  

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

Centrum programkoordinátoránál:  Harmath Ágnes: info@zalacivil.hu, +36 20 213 1504.  

A jelentkezésen túl kérünk egy bemutatkozó anyagot a szervezetről és/vagy a műsorban bemutatni 

kívánt programról. Kérjük, jelezzék azt is, ha volt már korábban televíziós szereplésük, ami esetleg 

bejátszásként kiegészíthetné a stúdióbeszélgetést! 

 

 

http://zaol.hu/programok/programok-rendezvenyek-zala-megyeben-november-24-tol-1661664
http://zaol.hu/programok/programok-rendezvenyek-zala-megyeben-november-24-tol-1661664
mailto:info@zalacivil.hu
tel:%2B36%2020%20213%201504


 

ORSZÁGOS CIVIL HÍREK 

 
EURÓPA A POLGÁROKÉRT PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAPOK 

 
2014.11.20. 
 

A Tempus Közalapítvány információs napot szervez két alkalommal az Európa a polgárokért 2014-
2020 programról. 

 
A rendezvények időpontja: 2014. december 9. és 2015. január 13. (10.00-13.45) 
A rendezvények helyszíne: Tempus Közalapítvány (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) 
  
A rendezvények célja, hogy megismertessék a résztvevőkkel az új programot, annak felépítését, 
prioritásait, változásait, valamint bemutassanak néhány korábban megvalósított jó példát. Emellett szó 
lesz a pénzügyi és a pályázat beadásával kapcsolatos tudnivalókról, a pályázati feltételekről és a bírálati 
szempontokról is. 
  
Az információs napra szeretettel várjuk települések, városok, helyi és regionális állami hatóságok, 
testvérvárosi bizottságok, helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek, civil társadalmi 
szervezetek, valamint oktatási, kulturális és kutatóintézetek képviselőit. Vagyis mindazokat, akik 
pályázatot nyújthatnak be az Európa a polgárokért programban. 
  
A rendezvényeken való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció a 
honlapunkon található online jelentkezési lapokon végezhető el (a rendezvények menüpont alatt). 
  
2014. december 9-i időpont: http://www.tka.hu/rendezveny/2311/europa-a-polgarokert-

program-palyazati-informacios-nap 
 
2015. január 13-i időpont: http://www.tka.hu/rendezveny/2312/europa-a-polgarokert-program-

palyazati-informacios-nap 
 
  
Felhívjuk figyelmüket, hogy a két rendezvény tartalma megegyezik. 
 

Forrás: http://www.tka.hu/hir/2313/europa-a-polgarokert-palyazati-informacios-napok 
 
 
 

PÁLYÁZATOK 

 

„Európa a polgárokért program” 

Megjelentek az Európai Bizottság és a Tempus Közalapítvány által az „Európa a polgárokért program” 

keretében kiírt pályázatok. Nonprofit szervezeteknek, helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit 

szervezeteknek, helyi önkormányzatok szövetségeinek/egyesületeinek négy kategóriában is 

lehetőségük van pályázat benyújtására: 

http://www.tka.hu/rendezveny/2311/europa-a-polgarokert-program-palyazati-informacios-nap
http://www.tka.hu/rendezveny/2311/europa-a-polgarokert-program-palyazati-informacios-nap
http://www.tka.hu/rendezveny/2312/europa-a-polgarokert-program-palyazati-informacios-nap
http://www.tka.hu/rendezveny/2312/europa-a-polgarokert-program-palyazati-informacios-nap


 Tematikus hálózatok 

 Európai emlékezet projektek 

 Testvérvárosi találkozók  

 Civil szervezetek projektjei 

http://tka.hu/palyazatok/126/europa-a-polgarokert 

 

 

Pályázati felhívás gyermek- és ifjúsági közösségépítő 

programsorozatok támogatására (IFJ-GY-14-E) 

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet nyílt pályázatot hirdet gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatására. 
 
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2014. december 3. 23:59 perc 
 
A pályázati anyag mellékletünkben megtalálható, valamint letölthető az alábbi linkről: 
http://ncsszi.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok 

 

A pályázatban részt venni a http://www.eonadvent.hu honlapon a pályázati anyag és a jelentkezés 

online benyújtásával van lehetőség. 

 
RAJZPÁLYÁZAT 

 
Kedves Gyerekek, Szülők, Óvó nénik, és Tanító nénik! 

 
A Zalaegerszegi Hastánc Egyesület 2014. november 29-én ismét megrendezi, immár 
7. alkalommal a Westoriental Hastáncfesztivál és Verseny nevű rendezvényét. 
Ennek alkalmából ismét RAJZPÁLYÁZATOT hirdetünk óvodások, és általános iskola alsó tagozatosai 
(1.-4. osztály) számára. 
A részletes pályázati felhívás mellékletünkben található! 

 
 
 
 

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 

http://tka.hu/palyazatok/126/europa-a-polgarokert
http://ncsszi.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok


 Civil Jogtár 
 Civil Rendezvény-, Programnaptár 

 

 Irodai szolgáltatások: 
 

 számítógép használat 
 nyomtatás, fénymásolás 
 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: 2014. 12.02. 

Zala Megyei Civil Információs Centrum 
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. 
Tel/Fax: 06 92 310 384 
info@zalacivil.hu 
www.zalacivil .hu 
 
ÁROP-1.1.14-2012-2012-0005 

mailto:info@zalacivil.hu

