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Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület 
Cím: 6200 Kiskőrös, Klapka Gy. u. 79. 

 
Telefon: 36-76-777-517 

E-mail: civilbacs@gmail.com 

2018. JÚLIUS 5. 

V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 

Bács-Kiskun Megyei 

Civil Információs Centrum 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szíves-

kedjenek eljuttatni szá-

munkra a tárgyhavi 

programjaikat, melye-

ket feltöltünk a hírleve-

leink elejére, egy keret-

be. Ezen határidő figye-

lembe vétele miatt a hír-

leveleinket minden hó-

nap 5. napja után küld-

jük meg a civil szerveze-

tek számára. 

A tartalomból: 

Címlap, közelgő esemé-
nyek 
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Hasznos információk a 

beszámolóról:  
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NKA Pályázati felhívás 3 

  

CSIPERO Európa Jövője Nemzetközi Gyermek 
és Ifjúsági Találkozó  
2018. június 30– 2018. július 07-ig 
Helyszínek: Főtér—Romkert 
 
Kecskemét Főterét birtokba veszik egy hétig a 

diákcserében résztvevő gyerekek.  Színvonalas bemutatkozó műsoraikat 
a nagyszínpadon tekintheti meg a közönség. Esténként a nagyszínpadon 
és a romkertben népszerű előadók szórakoztatják az ide látogatókat.  

Forrás: https://csipero.eu/2018/program 

 

 

 

 

 

 

 

Kecskemét lesz a világ tájfutásának fővárosa 
2018. július 8-július 14-ig 
 
A szervezők öt földrész 38 országának 330 versenyzőjét várják a 
Junior Tájékozódási Futó Világbajnokságra. A versennyel 
párhuzamosan a JWOC Tour Dél-alföldi Tájfutó Napok zajlik, 
melyen bárki elindulhat.  
Forrás:https://keol.hu/kecskemet-bacs/vilagbajnoksagot-rendeznek-

kecskemeten-2018-julius-8-14-kozott 
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KÖZELGŐ ESEMÉNYEK: 
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Az Emberi Erőforrások Minisztériumában 2018. június 14-

én tartott szakmai fórumon Dr. Szmathné Dr. Szalay Márta 

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő igazgatója által 

tartott szakmai konferencia témája: 

 

A „Civil szervezetek működési célú támogatása 

2018.” és a „Civil szervezetek szakmai programjának 

támogatása 2018.” kiírások nyertes pályázatainak 

szerződéskötése során tapasztalt leggyakoribb 

pályázói hibák. 

 

A részletes ismertetőt az alábbi linkre kattintva 

olvashatják: 

https://drive.google.com/open?
id=0B2yYu_Fq6FhOWUNRcHRFazQzaXNGUE1HTW
ZPb0RrQkgyQkdB 
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ÚT A DIPLOMÁHOZ 

Pályázati kiírás 

  
 

 

Pályázat benyújtására jogosultak köre: Pályázatot alap, mester, osztatlan, 
és  felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók is benyújthatnak.   

A támogatás formája: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a 2018/2019. tanév őszi 
és tavaszi félévére az Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási 

programban való részvételre.   

A felhívás kódja: UTR-UD-18  

A pályázatok benyújtása:  

A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be az Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) 2018. augusztus 01-től. . 
 

Támogatható tevékenység: Pályázni csak a határon túli magyar tanulók 
anyanyelvi képességeinek fejlesztésére szülőföldön megrendezendő, közoktatási 
célú szaktábor költségeinek támogatására lehet. 
A megvalósítandó programnak legalább 20 tanuló anyanyelvi képességeinek 
fejlesztéséhez kell segítséget nyújtania. 

A támogatásból elszámolható költségek köre: határon túli résztvevők étkezési 
költségei, szállásköltségei, útiköltség-hozzájárulás, program- és 
kirándulásköltségek, anyagköltségek, valamint előadói- és tiszteletdíjak (személyi 
kifizetések), valamint egyéb a pályázat megvalósítása során a pályázat céljával 
szorosan összefüggő költségek. 

Pályázat benyújtási határideje: Első beadási határidő: 2018. augusztus 31. 
Végső beadási határidő: 2018. október 31. 23:59:00 óra.  

Forrás és bővebb információ: 

  

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/ut_a_diplomahoz5/ 

Pályázati cél: Az esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási prog-
ram célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, ezen belül is 
kiemelten a roma/cigány hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének 
javítása, felsőfokú végzettséghez jutásának támogatása.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasznos információ 

MÁR 

FACEBOOKON IS 

ELÉRHETŐEK 

VAGYUNK: 

WWW.FACEBOOK. 

COM/CIVILBACS 

További irodáink a megyében: 

Civil Iroda—Kecskemét 

Kecskemét, Wesselényi u. 1/A. Fsz.4. 

Telefon: 76/777-517  

 Civil Iroda - Bácsalmás 

Bácsalmás, Gróf Széchenyi I. u. 75. 

Telefon: 20/292-9414 

Az irodák nyitvatartása: 

Hétfőtől-Csütörtökig 8:00-16:00 

Pénteken 8:00-14:00 óráig 

Cím: 6200 Kiskőrös, Szarvas u. 

2. I. em. 5. szám 

Telefonszám: +36-20/295-5935 

E-mail: civilbacs@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 

KÉRDÉS: 
GDPR - Hogyan kezelje a szervezet a személyes és egyéb bizalmasan keze-

lendő adatokat?  

VÁLASZ: 

Több magyar és külföldi szervezet foglalta össze az új adatvédelmi rende-

let információit és ad segítséget civil szervezeteknek ennek alkalmazásá-

hoz, a nonprofit.hu -n ezeket gyűjtöttük össze.  

Forrás és elérhetőség: 

https://www.nonprofit.hu/tudastar/GDPR-Hogyan-kezelje-a-szervezet-a-szemelyes-es-

egyeb-bizalmasan-kezelendo-adatokat 

 

CIVIL FÓRUMOK SZERVEZÉSE BÁCS MEGYÉBEN 

Tájékoztatjuk a civil szervezeteket, hogy a GDPR előadókkal egyeztetve 

2018. I. félévben megszerveztünk, illetve továbbiakban  szervezzük az alábbi 

időpontokban fórumokat, melynek kezdő  időpontja 17:00 óra 

2018. július 04. Kunszentmiklóson  a Könyvárban  - Damjanich u.7.   

2018. júliusban Kiskunfélegyházán és Kiskunhalason egyeztetés függvé-

nyében. 

 

mailto:civilbacs@gmail.com
http://www.recic.hu

