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 HÍRLEVÉL – 2016. május 12. 

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  

 

PÁLYÁZATOK  

 

EGYÜTT EGYMÁSÉRT- JÓ TETTEKKEL EGY JOBB VILÁGÉRT 

Nap mint nap sok-sok civil közösség tesz azért, hogy jobbá tegyék a közösségek életét. A dm most 

szeretné ezt a segítő tevékenységet megjutalmazni, és a fáradozásokat támogatni. Lássuk meg a tenni 

akaró embert, a támogatandó ügyet, a rászoruló családot! 

mailto:vasicic@gmail.com
http://www.vasicivil.hu/
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A dm pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek számára – a Magyar Adományozói Fórum 

közreműködésével (a továbbiakban közreműködő) - az alábbi feltételekkel: 

A pályázati felhívás célja: 

A helyi közösségek támogatása az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan: 

 egészséges életmódra nevelést népszerűsítő programok támogatása 

 szociálisan hátrányos helyzetben élő családok és gyermekek támogatása 

 környezetvédelem, energiafelhasználás csökkentése, „zöld” energiaforrások fejlesztése, 

környezettudatos életmódra, szemléletre nevelés témakörében benyújtott programok 

támogatása 

 állatvédelemmel kapcsolatos programok támogatása 

Kik pályázhatnak: 

A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális 

szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek bejegyzett székhelye Magyarországon van és megfelelnek a 

következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult 

nonprofit szervezetek. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek. 

Benyújtási határidő: 2016. május 31-ig (24:00)  

Bővebben: https://www.dm-egyuttegymasert.hu 

 

MACIARC 

ÚJRA CIVILSZERVEZETEK AZ ARCON 

Idén is felhívással fordulunk a magyar civilszervezetek és a kreatív ügynökségek felé. A 16. ARC 

kiállításon 5-11 óriás plakáthelyet biztosítunk azoknak az alkotásoknak, amelyek a legszellemesebben, 

legkreatívabban mutatják be valamely civilszervezet munkáját. 

mailto:vasicic@gmail.com
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Bár a pályázatot a civilszervezet nyújthatja be, bízunk abban, hogy számos kreatív ügynökség, grafikus 

vállal közösséget jó civil kezdeményezésekkel, és ajánl fel pro bono segítséget annak érdekében, hogy 

a nagyközönség előtt bemutasson egy-egy civilszervezetet. Természetesen a kreatív szolgáltatókkal 

együtt készített plakátokon az ügynökség is megjelenhet, mint a civilszervezet partnere. 

A MagNet Bank és az ARC segítséget nyújt abban is, hogy a lehetséges partnerek egymásra találjanak: 

2016. május 23-án, egy rapid randi keretén belül alkalmat adunk az ismerkedésre civilek és kreatívok 

között. Itt jó ügyek találhatnak olyan kreatív partnerre, aki formába önti és segít megmutatni azokat. A 

rapid randira a civilrapidrandi@magnetbank.hu címen lehet jelentkezni 2016. május 10-ig. 

A legjobb 5-11 alkotást a 16. ARC kiállításon (előreláthatólag 2016. szeptember 9-23-ig), „MACIARC” 

kamara kiállítás keretében mutatjuk be. 

A pályázatok leadási határideje: 2016. július 12.  

Forrás, bővebben: arcmagazin.hu 

 

PÁLYÁZAT ÖRÖKSÉGÜNKÉRT ÉREM ELISMERÉSRE 

1. Kiíró: Falvak Kultúrájáért Alapítvány 

2. Pályázat címe: Örökségünkért érem 

3. Beérkezési határidő: 2016. szeptember 15. 

4. Pályázhatnak: társadalmi szervezetek és önkormányzatok 

5. Pályázatról: 

(a) 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 településeken - példamutatóan 

tevékenykednek. 

mailto:vasicic@gmail.com
http://www.vasicivil.hu/
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(b) Az elismerést évente legfeljebb három arra érdemes személynek veheti át. 

(c) Pályázat formája kötetlen. Jelölt lehet az alapító gondolatot és a pályázat célját huzamosabb időn át 

hitelesen megvalósító személy. 

6. A döntés és értesítés: az alapítvány 2016. október 1-ig hozza meg döntését, melyről a pályázókat 

értesíti. 

7. Az elismerés átadására - lehetőleg az érintett önkormányzatokkal együttműködve - a települések 

október 23-ához kapcsolódó eseményén történik. 

Cím: Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1134 Budapest Gidófalvy út 29. 

További információ: http://www.alkotohazak.shp.hu, e-mail: 

adrianus.alapitvany@gmail.com 

Forrás:pafi 

 

CEI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP- PÁLYÁZAT  

A Közép-Európai Kezdeményezés Együttműködési Alapja pályázatot hirdet köz- és 

magánintézményeknek mobilitást és hálózatépítést elősegítő innovatív projektek támogatására. 

Pályázatot hirdet köz- és magánintézményeknek mobilitást és hálózatépítést elősegítő innovatív 

projektek támogatására a Közép-Európai Kezdeményezés Együttműködési Alapja. A pályázat 

keretében konferenciák, szemináriumok, műhelyek megrendezését, valamint tanulmányok és 

elemzések előkészítését támogatják. A támogatott tevékenységeknek 2017. január 1. és december 31. 

között kell megvalósulniuk. Az elnyerhető támogatás összege legfeljebb 15 ezer euró.  

 

Pályázati határidő: 2016. május 23. 

 

mailto:vasicic@gmail.com
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Bővebb információ: 

Central European Initiative; 

E: applications.coopfund@cei.int 

I: www.cei.int/sites/default/files/file/CF%20Call%20for%20Proposals%202016.pdf 

Forrás: kulturpont.hu 

 

KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

A kezdeményezés szervesen kapcsolódik a Civil Kollégium Alapítvány 2010-óta tartó országos 

közösségszervező szakmai építkezéséhez, melynek idei pályázati felhívása is a társadalmi 

önszerveződést, a helyi közösségek érdekérvényesítését kívánja erősíteni. Azoknak a 

közösségszervezési programoknak a pályázatát várjuk, amelyek közösségi válaszokat kínálnak a helyi 

társadalmi és gazdasági folyamatok kihívásaira, aktív figyelemmel kísérik, ellenőrzik a helyi 

intézmények munkáját, biztosítják azok civil kontrollját. Azok a programok kapnak támogatást, amelyek 

látható és a helyi közösség számára érezhető módon változást akarnak elérni és segítik a közösségi 

érdekérvényesítést. Átláthatóvá és elszámoltathatóvá tennék a helyi döntéshozók, intézmények (pl. 

oktatási, egészségügyi, közlekedési, kulturális) és szolgáltatások működését, a helyi adók 

felhasználását, a közbeszerzési eljárások tisztességét annak érdekében, hogy megteremtsék a 

döntéshozatalban való hatékony egyéni és csoportos részvétel lehetőségét, alakítsák a döntéseket, és 

ezáltal segítsék a szegénységben és kirekesztettségben élők érdekeinek érvényesülését is. 

 

A felhívásra magyarországi, 10 000 főnél nagyobb városban működő civil szervezetek, önszerveződő 

informális csoportok jelentkezhetnek. A pályázat keretében olyan szervezetek, csoportok jelentkezését 

várjuk, melyek már rendelkeznek tapasztalattal, eredményekkel a társadalmi önszerveződés, 

érdekérvényesítés területén. A pályázóknak be kell mutatniuk azt a helyi problémát, problémakört, 

amelyre megoldást keresnek, és elképzeléseiket, miként tudnak hatékonyan fellépni a problémák 

megoldása érdekében. Az elbírálás során előnyben részesülnek a vidéki városok pályázói, illetve a 

szegénységben és kirekesztettségben élők bevonásával megvalósuló programok. 

A szervezeteknek, csoportoknak nyújtott támogatás keretében, a kiválasztott 

mailto:vasicic@gmail.com
http://www.vasicivil.hu/
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13-18 közösségszervezési program közösségszervezőjének a CKA fedezi képzésének költségeit, 

továbbá 1 éves időtartamra a magyar átlagfizetésnek megfelelő személyi költségeit és a szervezéshez 

szükséges programköltségek egy részét. 

A pályázatok leadásának határideje: 2016. május 30. 

További információ és adatlap kérése: 

kozossegszervezes@cka.hu 

 

Forrás: http://www.cka.hu 

 

 

MAGYARORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJE ORSZÁGOS VERSENY  

A nagy érdeklődésre való tekintettel egy hónnappal meghosszabbították a jelentkezési határidőt! A 

legszebb konyhakertek - Magyarország legszebb konyhakertjei országos versenyre, 2016. május 31-ig 

várják a települések csatlakozását, illetve a csatlakozott településeken a kertnevezéseket. A 

Földművelésügyi Minisztérium által az idei évre meghirdetett Kertészkedés Évében a verseny kiemelt 

partnerévé vált a minisztériumnak. 

PROGRAMFELHÍVÁS! 

Kovács Szilvia programigazgató - Karcag város alpolgármestere - "A legszebb konyhakertek" - 

Magyarország legszebb konyhakertjei programban való részvételre hívja fel Magyarország valamennyi 

településének Önkormányzatait/Intézményeit/Civil szervezeteit/Közösségeit! 

Program célja: 

A program célja az, hogy minél többen műveljenek konyhakertet és az a tudás, amely eddig 

évszázadok során összegyűlt, tovább öröklődhessen a generációk között. 

Szeretnénk, ha minél több településen lefolytatnák a helyi versenyt és összegyűjtenék mindazokat a 

kertművelőket, akik még e tudáskincs birtokában vannak, őrzik mindazt, amit nagyszüleiktől tanultak, 

vagy olyan technikákat alkalmaznak, amellyel egészséges, szép zöldségek-gyümölcsök termesztésére 

képesek kertjeikben. 

mailto:vasicic@gmail.com
http://www.vasicivil.hu/
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http://www.cka.hu/


 

 

 

 

 

 

Email: vasicic@gmail.com - Telefon: +36-30-5858-322  

Weboldal: www.vasicivil.hu  - Facebook oldal: www.facebook.com/vasicic  

Iroda: Szombathely, Horváth Boldizsár körút 9. Iroda nyitva tartása: H-Cs 8.00-16.00, P 08.00-14.00 

 

 

 

 

 

Ezúton csatlakozásra hívjuk mindazon határon innen és határon túl lévő összes település 

önkormányzatát, intézményét, civil szervezetét, közösségét, akár magánszemélyét, akik kedvet és erőt 

éreznek magukban ahhoz, hogy részesei legyenek ennek a programnak: településükön meghirdessék 

"A legszebb konyhakertek" versenyt, összegyűjtsék és lezsűrizzék a kerteket, majd a kategóriák első 

helyezettjei közül a legszebbeket jelöljék Magyarország legszebb konyhakertje országos díjra. 

Célunk: 

- A kertművelő ember megbecsülése 

- A kertművelés hagyományainak megőrzése, fenntartása, népszerűsítése 

- A díszkertek ágyásaiba visszavinni, bejuttatni a konyhakerti növényeket. 

- Az öröklődő tudás összegyűjtése, visszatanítása 

- Gyerekeinknek megadni azt a tudást, amellyel képesek lehetnek önfenntartásra 

- Unokáink is megismerjék milyen a frissen szedett zöldség és gyümölcs zamata 

- Egészséges, friss zöldség/gyümölcs fogyasztásának népszerűsítése. 

 

Csatlakozási lehetőség az országos programhoz: 

Szándéknyilatkozat kitöltésével, mely a Tájékoztató anyagokkal együtt letölthető a 

http://www.alegszebbkonyhakertek.hu honlap 2016. Csatlakozás aloldalról. 

Az elmúlt években a települési verseny szervezését Önkormányzatok, Civil szervezetek, Kertbarát 

Körök, LEADER HACS-ok, IKSZT-ek, Óvodák, Iskolák, Lakóközösségek, Szövetkezetek, Református 

egyházközségek, Katolikus plébániák, Közösségek és néhány településen magánszemélyek vállalták 

magukra. 

2015. évben 234 település közel 8000 kertművelője vett részt a programban, 2016-ban várjuk 

szeretettel az Önök településének csatlakozását is! 

mailto:vasicic@gmail.com
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Csatlakozási határidő: 2016. május 31. 

Kovács Szilvia - Karcag város alpolgármestere programigazgató 

Telefon: +36-30/9854-106 

Web: http://www.alegszebbkonyhakertek.hu 

E-mail: legszebbkonyhakertek@gmail.com 

 

Forrás: http://www.alegszebbkonyhakertek.hu 

 

PÁLYÁZATOK AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 60. 

ÉVFORDULÓJÁNAK MÉLTÓ ÜNNEPLÉSÉRE 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának méltó megünneplésére az 1956-os 

Emlékbizottság pályázatokat ír ki. 

A “Mansfeld Péter” pályázaton tudományos kötetek, ismeretterjesztő kiadványok, irodalmi alkotások 

létrehozatalára lehet pályázni. A “Büszkeségpont” pályázatra az 1956-os forradalom és 

szabadságharc eseményeinek, hőseinek és áldozatainak közterületi emlékműveket, emlékhelyeket 

állítani kívánók jelentkezését várják. A “Zsigmond Vilmos” pályázat a 60 évvel ezelőtti történelmi 

események filmes feldolgozására jelentkezőknek szól. A “Sinkovits Imre” pályázatra kulturális és 

tudományos programokat, eseményeket megvalósítani kívánók nyújthatják be pályaműveiket. 

A “Romkocsma” pályázatra pedig a romkocsmákat ’56-ra emlékeztető dekorációval, 

rendezvényekkel, arculattal ellátni szándékozó üzemeltetők jelentkezhetnek. 

Az 1956-os Emlékbizottság különös figyelmet fordít arra, hogy országos vagy országhatáron átnyúló 

jelentőségű, kiemelt programok is megvalósuljanak! 

Határidő: 2016. december 31.  

Forrás, bővebben: magyarforradalom1956.hu 
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KULTURÁLIS TURISZTIKAI FESZTIVÁLOK IDEIGLENES KOLLÉGIUMA NYÍLT 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

Magyarországon megrendezendő nemzetközi és/vagy országos hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő 

kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) megvalósításának támogatása. 

Nevezési díj: Igényelt támogatás 1%-a + 27% áfa. A nevezési díj összege 3,5 millió Ft-nál kisebb 

összegű igény esetén sem lehet kevesebb 35.000 Ft + 27% áfa összegnél. 

Kötelező saját forrás mértéke: Összköltségvetés minimum 10%-a. 

Megvalósítás időtartama: 2016. április 1.–2017. március 31. 

Benyújtási határidő: 2016. május 23. éjfél. 

Forrás, bővebben: nka.hu 

 

PÁLYÁZAT ÖRÖKSÉG SERLEGRE 

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Magyarország Felfedezői Szövetség pályázatot hirdet ifjúsággal 

foglalkozó társadalmi szervezeteknek, iskoláknak és önkormányzatoknak az Örökség serleg 

odaítélésére. 

Pályázatot hirdet az Örökség serleg odaítélésére a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Magyarország 

Felfedezői Szövetség. Az elismerést olyan, ifjúsággal foglalkozó társadalmi szervezetek, iskolák és 

önkormányzatok kaphatják meg, amelyek a Kárpát-medence kulturális örökségét ápolják. Az Örökség 

serleget 2017 januárjában a XXI. Magyar Kultúra Napja Gálán adják át.  

 

Beérkezési határidő: 2016. november 1. 
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Bővebb információ: 

Falvak Kultúrájáért Alapítvány; 1134 Budapest, Gidófalvy út 29. 

E:  adrianus.alapitvany@gmail.com 

I: www.alkotohazak.shp.hu 

Forrás: kulturpont.hu 
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HÍREK 

 

SZAKMAI FÓRUM OSZKÓBAN 

 

 

2 NAPOS ALAPOZÓ ÖNKÉNTES MENEDZSMENT KÉPZÉST HIRDET AZ ÖKA 

Az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) ezúton hirdeti meg Civil szervezetek felkészítése önkéntesek 

fogadására (önkéntes menedzsment képzés) című felnőttképzési engedéllyel rendelkező 

(nyilvántartásba vételi szám: E-001027/2015/D001) képzési programját. A képzésre olyan civil 

szervezetek és intézmények képviselőit várjuk, akik önkénteseket fogadnak vagy tervezik az 

önkéntesek bevonását munkájukba.  
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A képzés időpontja, helyszíne: 2016. június 8-9., Budapest II. Marczibányi tér 3. (MEREK, Holnap 

Háza) 

Jelentkezési határidő: 2016. június 2. 

Részvételi dj br. 20.000 Ft/fő.  (A képzési program a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

alapján megfelel a részben vagy egészben központi költségvetés vagy európai uniós forrás terhére 

megvalósuló támogatott képzés előírásainak is)  

 További információ: kepzes@onkentes.hu 

 Dokumentumok elérhetők: onkentes.hu 

 Forrás: www.onkentes.hu  
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GYÓGYNÖVÉNYES TÁBOR OSZKÓBAN 

 

 Célja, hogy közelebb kerüljünk a természet kincseihez és önmagunkhoz, fokozott figyelmet szentelve 

egészségünkre, szervezetünk méregtelenítésére, melyet a természet kincsei által érhetünk el. 

Időpont: 2016. június 3-4-5.   péntek 15.00 – vasárnap 16.00-ig 

Helyszín: Oszkó szőlőhegy, Hegypásztor Kör pincék 

 

Péntek (részvételi díj: 3000 Ft/fő): 

 Ráhangolódás a természetre, közös túrázással 

 Ismerkedés és közös beszélgetések, gyógynövényes tapasztalatainkról 

 Langallósütés 

 

Szombat (részvételi díj: 5000 Ft/fő):  

 Gyógynövénygyűjtő túra  

 Azok felhasználásainak, szervezetünkre gyakorolt hatásainak megismerése.  

 Gyógynövényekből teakészítés 

 Íz világunk megismerése 

 Gyógynövények a konyhában 

 Kecske és tehéntejből gyógynövényes sajtkrémek és saláták készítése. 

 Gyógynövényes ecet, olaj készítés (macerálás). 

 

Vasárnap (részvételi díj: 5000 Ft/fő):  

 Test –Lélek- Szellem harmóniája, a betegségek lélektani hatásai, a méregtelenítés folyamatai.  

mailto:vasicic@gmail.com
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 Házi patika gyógynövényekből - mert rájuk mindig számíthatsz! 

 Gyógynövények felhasználása, tárolása. 

 Borogatások krémek, szirupok, készítése gyakorlatban. 

 

Aki mindhárom napon részt vesz a programon, annak a részvételi díj kedvezményesen 11.000 Ft. 

Étkezést és szállást tudunk biztosítani előzetes jelentkezés alapján.  

 Reggeli: 450 Ft 

 Ebéd: 1500 Ft 

 Vacsora: 550 Ft 

 Szállás díja: a választott épülettől függően 1900 Ft/fő/éj, vagy 2300 Ft/fő/éj. 

  

Érdeklődni a 30/569-1423-os számon vagy a bobitaudva@gmail.com e-mail címen lehet Nagy 

Csillánál a Hegypásztor Kör munkatársánál. 

Térítéses kiegészítő program:  

- Gyógynövényes meditáció a lelkünk tisztulása érdekében, igény esetén, a nap végén. 

- Pénteki napon talpmasszázs igényelhető a méregtelenítés hatékonysága érdekében. 

„Gyógyszereket földből adja az Úr és az okos ember nem veti meg őket.” 

A tábort vezeti: Laknerné Riegler Katalin Talp-Lélek masszőr 
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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  vasicic@gmail.com  e-mail címen keresztül. 

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…) 
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