
Sajtótájékoztató 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes 

államtitkára Dr. Deák Imre, 2015.május 26-án, sajtótájékoztató keretében nyújtotta át az 

általa képviselt minisztérium és a Nyugat-dunántúli Régió három megyéjében tevékenykedő 

Civil Információs Centrumok között létrejött Szakmai Együttműködési Megállapodást a zalai 

irodában. A rendezvényt befogadó Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület képviseletében 

Horváth Rita irodavezető köszöntötte a vendégeket és a sajtó képviselőit.  

A találkozó folytatásaként Dr. Deák Imre méltatta e nap jelentőségét az együttműködő felek 

életében, majd átadta a United Way Kisalföld Alapítvány Győr-Moson-Sopron Megyei Civil 

Információs Centrum, a Hegyhátpásztor Kör-Vas Megyei Civil Információs Centrum, valamint 

a házigazda szerepét betöltő Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület Zala Megyei Civil 

Információs Centrum képviselőinek a Szakmai Megállapodás dokumentumait.  

Az ünnepélyes pillanatokat követően, a jelenlévő CIC vezetők, rövid tájékoztatás keretében 

mutatták be a megyéjükben működő Civil Információs Centrumok tevékenységét.  

A találkozó teret adott szakmai tanácskozásra is, amely során elsőként Dr. Deák Imre 

informálta az együttműködő feleket. A helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy a Civil 

Információs Centrumokat érintő finanszírozás lejártát követően, a kormány látva hiánypótló 

tevékenységüket, a program folytatására adott lehetőséget újabb források felkutatásával.  Ez 

évben a költségvetésből e célra elkülönített 300 millió forinttal támogatja a megyékben és a 

fővárosban működő Civil Információs Centrumokat. A civil szervezetek számára több mint 5 

milliárd forintra nőtt a felhasználható pályázati alap. Méltatta továbbá a Civil Információs 

Centrumok szerteágazó munkáját, többek közt a pályázati tanácsadást, 

információszolgáltatást, határon átnyúló kapcsolatok segítségét, valamint a Civil Információs 

Centrumok közvetítő szerepét a kormány és civil szervezetek között. 

A tanácskozás résztvevői mindemellett kiemelték a civil szervezetek életében kedvező 

lehetőséggel bíró közfoglalkoztatást, taglalva annak előnyeit és gyakorlati megvalósításának 

nehézségeit. Tapasztalatot és véleményt cseréltek a törvényszékkel való kapcsolatokról, a 

jogi tanácsadás óráinak számáról, a működő civil szervezetek feltérképezéséről, azok 

cégbírósági bejegyzéséről, továbbá érintették a közhasznúság fogalmát, a pályázati kiírások 

idejét. A minisztérium képviselői és a CIC vezetők egyaránt fontosnak vélték a megyékben 

működő civil szervezetek hozzá állását a közös munkához, amelyhez Ők a mind hatékonyabb 

anyagi és tanácsadási támogatást biztosítják a jövőben is. 


