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Kedves Civil Partnereink! 

A Civilek a Fiatalokért Egyesület munkavállalói jelen hírlevélben kívánnak beszámolni a 

partnerek részére a 2018. április hónapban megvalósult rendezvényekről, eseményekről 

valamint számos civil és egyéb szervezetekkel kapcsolatos információt is tartalmaz.  

Sikeres és eredményes munkát kívánunk a következő hónapra is!  

Amennyiben kérdése van a hírlevélben megjelent információkkal kapcsolatban keresse 

munkatársainkat: 

Aranyosi-Varga Alida: +36-20/220-2921 

Hadházi Anna: +36-20/365-3277 

Serfőzőné Bencsik Margit: +36-20/220-5961 

Varga Ferenc: +36-20/220-7415 

Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum munkatársai 
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Civilek a Fiatalokért Egyesület projektbeszámolója 

2018. április hónapban az EFOP-1.2.1-15-2016-00680 azonosítószámú projekt 

keretén belül három workshopot szervezett és valósított meg a szervezet, mely 

rendezvényeken a résztvevők száma 85 fő volt. 

 

Workshopok 

1. Workshop időpontja: 2018. április 09. 9.00 – 12.00 
Téma: A fiatalok családi életre való felkészítése 
Címe: A számítógép használata a munka világában 
Előadó: Tóth Gergő 
 

2018. április 09. (hétfő) a Civilek a Fiatalokért Egyesület a Földi János Kéttannyelvű 

Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szilágyi Dániel Úti 

Tagintézményébe szervezett workshopot, elsősorban 7. és 8. osztályos diákok részére. A 

workshop címe „A számítógép használata a munka világában”. A három órás rendezvényen 

a résztvevők a számítógép megfelelő használatával kapcsolatos információkat 

szerezhettek, melyről szakmai előadást tartott Tóth Gergő, az IT Services Hungary Kft. 

munkavállalója.  

 
Fényképeket készítette a Civilek a Fiatalokért Egyesület. 
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A workshop résztvevői elsősorban hátrányos helyzetű általános iskolások voltak, akik 

nehéz körülmények között élnek. A fiatalok hatalmas lelkesedéssel hallgatták az előadót. A 

rendezvény 45 perces blokkokra volt osztva a nagyobb figyelem érdekében, ennek 

köszönhetően Tóth Gergő először az internethasználat lehetőségeiről, veszélyeiről, majd 

pedig a word és excel használatról tartott szakmai előadást a résztvevők számára. A 

harmadik 45 perces előadásban pedig az Europass önéletrajz alapjait és sajátosságait 

ismerték meg a fiatalok.  

Ezek a készségek a jövőben nélkülözhetetlenek, mivel a 21. században alapismeretnek, 

készségnek számít a számítógép, valamint a Microsoft Office felhasználó szintű használata. 

Továbbá egy-egy munkakör betöltéséhez elengedhetetlen, hogy a munkavállaló 

megfelelően szerkesztett és/vagy kitöltött önéletrajzzal rendelkezzen, hiszen ez az adott 

munkahelyre történő jelentkezés és bekerülés alapja. 

 
Fényképeket készítette a Civilek a Fiatalokért Egyesület. 
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2. Workshop időpontja: 2018. április 14. 16.00-19.00 
Téma: Család és munka összeegyeztetése 
Címe: A napi rutin kialakítása a gyerek és a család életében 
Előadó: Tóthné Pásztor Ágnes 
 
2018. április 14. (szombat) a Civilek a Fiatalokért Egyesület a Karikás Egyesülettel 

közösen együttműködve szervezett családi délutánt a Hajdú-Bihar megyei családok 

részére. A rendezvény fő célja volt, hogy a családokat kimozdítsuk otthonról, programot 

szervezzünk a részükre. A résztvevők között voltak kisgyerekek, szülők, de egy-egy 

nagyszülő is eljött.  

    

Fényképet készítette a Civilek a Fiatalokért Egyesület. 

 

A családok részére közös néptánc lépések tanulása volt, majd ezt követően a megtanult 

lépéseket egy egész tánccá kapcsolta össze a csapat. A néptánc mellett természetesen a 

kézműveskedés sem hiányzott.  

    

Fényképeket készítette a Civilek a Fiatalokért Egyesület. 
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Két asztalnál lehetett dolgozni. A résztvevők kedvük szerint választhattak, hogy a 

gyöngyfűzést próbálják ki vagy csuhéból kislány és/vagy kisfiú figurákat készítenek. 

Rengetek karkötő, állatka, valamint csuhéfigura készült a délután folyamán. 

 

A szülők megfelelő kikapcsolódása érdekében pedig Tóthné Pásztor Ágnes tartott szakmai 

előadást, melynek témája „A napi rutin kialakítása a gyerek és a család életében”. A szülők 

hasznos tanácsokat, tippeket kaptak, hogyan érdemes egy napon megszervezni, ha a szülő 

hosszú kihagyás után visszatér a munka világába, hogyan hangolja össze a gyerekek iskolai 

és/vagy külön órai programjait a családdal, a napi teendőkkel. A szülők megosztották 

egymással a saját tapasztalatokat is kis csoportokban beszélgetve (2-3 fő). 

 

 

2. Workshop időpontja: 2018. április 23. 9.00-12.00 
Téma: A fiatalok családi életre való felkészítése 
Címe: Föld Napja 
Előadó: Tóthné Komor Enikő 
 

A fiatalok családi életre való felkészítése témájú workshop címe a „Föld napja” volt, melyen 

az előadó fontosnak tartotta felhívni a figyelmet a Föld védelmére, értékeink megőrzésére 

és ehhez kapcsolódó előadást, majd feladatokat talált ki és csináltak a résztvevők.  

A résztvevők elsősorban általános iskolás tinédzserek voltak, akik figyelmét kiemelten 

fontos felhívni a környezetszennyezésre, a globális felmelegedésre, valamint a Föld 

megóvására. 

A workshop három jól elkülöníthető részre lett bontva. Az első 60 percben a Földdel és 

természettel kapcsolatos fényképek, tájak, tájegységek kerültek bemutatásra, mind 

kivetítőn keresztül, mind pedig nyomtatott formában. A fényképek vetítése során az előadó 

érdekes történeteket mesélt, továbbá kihangsúlyozta, hogy milyen fontos a Földünk 

megóvása. 
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Fényképeket készítette a Civilek a Fiatalokért Egyesület. 

 

A második 60 percben játékos vetélkedő volt, ahol a 20 résztvevők 4 csapatra lettek osztva 

és kérdéseket kaptak az első órában elmondottakkal, valamint a Föld napjával kapcsolatos 

kérdésekre kellett válaszolni totó formájában. 

    
Fényképeket készítette a Civilek a Fiatalokért Egyesület. 

 

A harmadik 60 percben pedig a csapatok plakátokat, rajzokat készítettek a Föld napjával 

kapcsolatban. 

 

A Civilek a Fiatalokért Egyesület köszönni az előadók ódaadó munkáját a workshopokon. A 

megjelenteknek köszönjük a részvételt és bízzunk benne, hogy a jövőben még több 

rendezvényünkön vesznek részt.  
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Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum rendezvényei 

A Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum partnerségi napot rendezett 2018. 

április 25. a Debreceni Ifjúsági Ház Galéria termében. 

2018. április 25.-én megrendezésre került a Hajdú-Bihar Megyei Civil információs Centrum 

partnerségi napja, melynek témája a Debreceni Önkormányzat által kiírt Nyílt pályázati 

felhívásai voltak. A megjelent civil szervezetek képviselői hasznos információkat kaptak az 

aktuális pályázatról, a tavalyi kiírástól eltérő változásokról, valamint a pályázat menetéről. 

Pályázati felhívás 

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI 

FELHÍVÁSA 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében 

pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területeken: 

 KULTURÁLIS ALAP, 

 CIVIL ALAP, 

 IFJÚSÁGI  ALAP, 

 SPORTFELADATOK 

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2018. május 14. 16.00 óra 

A pályázati felhívás letölthető a http://www.debrecen.hu/hu/debreceni/osztondijak-

palyazatok/, valamint a civilek.debrecen.hu honlapokról. 

Pályázni csak online, a civilek.debrecen.hu portálon lehet. Azon szervezetek amelyek eddig 

nem regisztráltak a honlapon, csak a 'Regisztráció' főmenüben végrehajtott online 

regisztrációt követően tudják feltölteni pályázataikat. 

A pályázatok online kitöltésével kapcsolatos informatikai kérdésekben a T-Soft 

Mérnökiroda Kft. (tel: 30/218-9103), szakmai kérdésekben a Kulturális Osztály (tel: 517-

705, 517-707), a pályázatok feltöltésében a Civil Információs Centrum (4024 Debrecen, 

Piac u. 69. Fszt. 2/A, tel: 501-372), a Méliusz Juhász Péter Könyvtár (4026 Debrecen, Bem 
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tér 19., tel: 502-470), továbbá a Debreceni Művelődési Központ (4024 Debrecen, Kossuth u. 

1., tel: 413-939) nyújt segítséget. 

 

Amennyiben kérdése van az elszámolással kapcsolatban, keresse kollégánkat, Aranyosi-

Varga Alida (+36-20/220-2921). 

 

Áprilisi hírek, aktualitások 

Kiosztották a Civil Díjakat 

Minden eddiginél magasabb színvonalat képviseltek a Civil Díj 2018-as pályázatai, mely jól 

mutatja, hogy a civil szektor szakmailag mennyire megalapozott és hatékony munkát végez. 

A Civil Díjat a NIOK Alapítvány épp azért alapította, hogy széles közönség számára is 

ismertebbé váljon a civilek tevékenysége, munkája össztársadalmi hatása. 

Idén harmadszor osztották ki a Civil Díjakat. 117 projekt érkezett a 7 kategóriában kiírt 

pályázatra. A nyertesek között található állatvédő alapítvány, daganatos gyermekek 

szüleiből létrejött szervezet, gyermekjogi program, és mozgássérültek sportolási 

lehetőségével foglalkozó szervezet is. A 7 kategória nyerteseit neves kommunikációs 

szakemberek, a nonprofit és a forprofit szektort is képviselő szakértő zsűri választotta ki. A 

nyolcadik díj sorsáról a döntőbe jutott projektek közül a közönség szavazott. 

Nyertesek: 

Legsikeresebb érdekérvényesítési projekt – Rehab Critical Mass Alapítvány, #téma -Teljes 

Értékű Metrót Akció 

Legnagyobb hatású projekt – Hintalovon Alapítvány - YELON 

Legígéretesebb új szervezet – Érintettek Szülői Egyesület a Daganatos, Leukémiás és Gyógyult 

Gyermekekért 
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Legjobb adománygyűjtő kampány – SUHANJ! Alapítvány - Ne intézd el egy lájkkal! 

Legjobb kommunikációs kampány – Jobb Veled a Világ Alapítvány - Énekelj a Földért! 

Legjobb együttműködés – Janka Tanya Nonprofit Kft. - Kéz a kézben a sérültekért 

Legjobb civil akció – 13 állatvédő civil szervezet összefogása (1. Állatmentő Szolgálat 

Alapítvány, 2. Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédő Egyesület, 3. Morzsa Állatvédelmi Alapítvány, 

4. Uszkárokért Állat és Természetvédelmi Egyesület, 5. Zseton Állatvédő Egyesület, 6. Noé 

Állatotthon Alapítvány, 7. Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület, 8. Vahur Ajka és 

Térsége Állatvédő Egyesület, 9. Ebremény Kutyavédő Egyesület, 10. Csivava Fajtamentő 

Egyesület, 11. Rex Kutyaotthon Alapítvány, 12. Állatvédők Vasi Egyesülete, 13. ”Állat és 

Ember” Állat- és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület) - A söjtöri szaporítótelep 

felszámolására 

A közönségdíjat a 13 állatvédő civil szervezet összefogása nyerte. 

A gálán külön elismerésben, különdíjban részesült a Civilizáció csoport, a Hősök Vétója 

kezdeményezéséért, melyen több tízezer ember állt ki a civilek munkájáért. 

Gerencsér Balázs, a NIOK igazgatója elmondta, hogy legyen szó a kicsi, helyi vagy épp a 

nagy, országos szervezetekről most mindenki nehezített pályán próbál helytállni. Az egész 

szektort sújtó komoly anyagi nehézségek és támadások ellenére nagyon sok szervezet 

végez kiváló, példamutató szakmai munkát.  

"A társadalmi szervezetek elkötelezett és pótolhatatlan munkája nélkül szegényebb lenne a 

minket körülvevő világ. A Civil Díj fontos visszacsatolása mindannak az erőfeszítésnek és 

kimagasló teljesítménynek, amit a civilek tesznek azért, hogy egészségesebb környezetben 

és egyenlőbb társadalomban élhessünk. Öröm számunkra, hogy értékalapú bankként 

támogathatjuk, és ünnepelhetjük meg sikereiket." - mondta a Civil Díj főtámogatójaként, a 

MagNet Bank közösségfejlesztési igazgatója, Molnár Csaba. 

Forrás: www.nonprofit.hu 
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Adó 1% civil szervezetek részére 

Az idén is lehetőség van arra, hogy az adófizető magánszemélyek rendelkezzen az 

összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 

2018. május 22-ig tehetik meg. 

Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy 

regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező 

egyháznak vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, amely 2018-ban is a Nemzeti 

Tehetség Program. 

Az szja 1% felajánlására jogosult civil szervezetek listája az alábbi linken érhető el: 

http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_kedvezmenyezettek 

Az szja +1% felajánlására jogosult egyházak és a kiemelt előirányzat listája az alábbi linken 

érhető el: 

https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/technikai_szamos_kedv/Kimutatas_a_2018__ren201

71227.html 

Az 1+1 %-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2017-es személyi jövedelemadó-

bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is 

rendelkezhet. 

Fontos, hogy a 2018. május 22-ei határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően 

rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és 

késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.   

Forrás: www.nav.gov.hu 

http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_kedvezmenyezettek
https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/technikai_szamos_kedv/Kimutatas_a_2018__ren20171227.html
https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/technikai_szamos_kedv/Kimutatas_a_2018__ren20171227.html

