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Tisztelt Partnereink! 

Pályázati lehetőség civil szervezetek részére 

A Közösségi környezet kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás kollégium, a 

Nemzeti összetartozás kollégium, a Társadalmi felelősségvállalás kollégium, az Új 

nemzedékek jövőjéért kollégium megbízásából az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett civil szervezetek működési célú, 

valamint szakmai programjának támogatására. 

 

NEA-18-M jelű működési kiírás célja a magyar nemzeti civil önszerveződés 

működésének támogatása, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi 

szerepvállalásainak kiteljesedésében való segítése, a civil szervezetek működési 

költségeihez való hozzájárulása és finanszírozása révén. 

A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el. 

A kollégiumok beadási határidejét az alábbi táblázat mutatja: 

 
Szerkesztette a Civilek a Fiatalokért Egyesület 
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NEA-18-SZ jelű szakmai kiírás célja a civil szervezetek szakmai programjainak 

támogatása. 

A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el. 

Azonban a tavalyi tíz százalék önerővel ellentétben idén nem szükséges önrész a 

szakmai programokra kiírt pályázathoz. 

A kollégiumok beadási határidejét az alábbi táblázat mutatja: 

 
Szerkesztette a Civilek a Fiatalokért Egyesület 

 

Forrás: http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok 

Amennyiben kérdése van a felhívásokkal kapcsolatban keresse ingyenes 

szolgáltatásunkat. A Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum pályázati és 

forrásteremtési tanácsadóját: 

Hadházi Anna 

+36 20/365 3277 

hbmcic@gmail.com 
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A Civilek a Fiatalokért Egyesület által szervezett januári workshopok 

2018. január hónap sem telt el események, rendezvények nélkül. Egyesületünk az 

EFOP-1.2.1.15-2016-00681 projekt keretén belül két alkalommal workshopokat 

szervezett Hajdú-Bihar megyei családok részére. 

 

2018. január 20. (szombat) a Civilek a Fiatalokért Egyesület a debreceni Karikás 

Egyesülettel együttműködve Gyermeknevelés, -gondozás címmel workshopot 

szervezett. A workshop elsődleges célcsoportja Hajdú-Bihar megyei családok, azonban 

szívesen látunk szépkorúakat is. A rendezvény előadója Tóthné Pásztor Ágnes volt. 

A rendezvényen volt móka-kacagás, táncolás, mesemondás és verselés. A jó hangulathoz 

a zenét a Törköly zenekar biztosította. A szorgos kezecskék pedig a kézműves 

asztaloknál kreatívkodtak. 

 

 

 

Fényképeket készítette a Civilek a Fiatalokért 
Egyesület 
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2018. január 30. (kedd) a Civilek a Fiatalokért Egyesület és debreceni szépkorúak 

számára Gyermeknevelés, -gondozás témában 3 órás workshopot szervezett, melynek 

elsődleges célja, hogy az idősebb generációnak továbbadjuk a gyermekneveléshez 

szorosan kapcsolódó információkat, frissítsük és felelevenítsük tudásukat, hiszen a nyári 

szünetben számos nagyszülő vigyázz az unokákra.. A rendezvény előadója Daróczi 

Zoltán volt, aki beszélt az illóanyagok helyes használatáról, a gyógynövények helyes 

használatáról. 

    

 

 

 

Fényképeket készítette a Civilek a 
Fiatalokért Egyesület 
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Civil Hírek 

Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum első partnerségi napja 2018-ban 

2018. január 22.-én megrendezésre került a NEA Információs Tájékoztató Napunk 

a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. és a Hajdú-Bihar Megyei Civil 

Információs Centrum szervezésében. 

A rendezvényen Janzsó Ádám, a Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért 

kollégium alelnöke tájékoztatta a résztvevőket a NEA-18-SZ pályázati forrásokról, 

pályázat menetéről, valamint gyakorlati tippeket és tanácsokat adott a sikeres pályázat 

érdekében. Továbbá az eseményen Borbély Ádám, a „Cívis Lokális Lehetőségek 

Debrecenben (CLLD)” című projekt projektmenedzsere is bemutatkozott. 

A könnyebb kommunikáció érdekében a Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum 

jelnyelvi tolmács biztosított a rendezvényen a Siketek és Nagyothallók Hajdú-Bihar 

Megyei Egyesület részére. 

A rendezvényről készült fényképek megtekinthetőek szervezetünk honlapján 

(http://civil-tanacsadas.hu/megrendezesre-kerult-a-nea-informacios-tajekoztato-nap/). 

 

Keresett? De nem talált! 

Január elején több civil szervezet is jelezte a Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs 

Centrumnak, hogy nem működik a www.birosag.hu honlap. Nem lehetett 

űrlapokat letölteni, valamint a civil kereső sem működött. 

Az Országos Bírósági Hivatal szervereinek működésében fellépő előre nem látott 

hibajelenség miatt 2018. január 5. (péntek) 16:19 perctől 2018. január 6. (szombat) 

16:00 óráig az elektronikus ügyintézés (beadványok érkeztetése, kiadványok 

kiküldése) szünetelt, a www.birosag.hu oldalon egyes szolgáltatások (illetékesség 

kereső, civil kereső, ÁNYK űrlapok letöltése) nem voltak elérhetőek. 

Forrás: www.birosag.hu 

http://civil-tanacsadas.hu/megrendezesre-kerult-a-nea-informacios-tajekoztato-nap/
http://www.birosag.hu/

