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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 
Honlap: www.recic.hu 

2019. OKTÓBER 05. 

VI. évfolyam 10. 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 

1 

Pályázati információ 

 

2 

Közérdekű hírek 3 

  

 

NEOTON FAMILIA NAGYKONCERT 

BALÁZS KLÁRI KORDA GYÖRGY 

ZOLTÁN ERIKA 

2019. OKTÓBER 05-ÉN  18:00 ÓRAKOR 
                                      KECSKEMÉT MESSZI 

ISTVÁN SPORTCSARNOKBAN 
https://www.koncert.hu/koncert/neoton-familia-

nagykoncert-oktober05-64561  

 

Kettőskereszt vagy amit akartok 

DOMBÓVÁRI ISTVÁN 

 

2019. OKÓBER 16-ÁN 18:00 ÓRAKOR    A    HÍRÖS AGÓRÁBAN 

https://dumaszinhaz.hu/eloadasok/kettoskereszt-vagy-amit-akartok-dombovari-istvan-
onallo-estje-musorvez-bellus-istvan-Kecskemet-20191016-1800  

  

 

 

 

 

2019. OKTÓBER 19-20-IG  LAJOSMIZSE MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Szombaton csokoládé torta verseny, vasárnap Gyümölcs torta verseny.   

https:// programturizmus.hu/csokoladéeesztival 

CIC-19-0001  

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK: 

https://www.koncert.hu/koncert/neoton-familia-nagykoncert-oktober05-64561
https://www.koncert.hu/koncert/neoton-familia-nagykoncert-oktober05-64561
https://dumaszinhaz.hu/eloadasok/kettoskereszt-vagy-amit-akartok-dombovari-istvan-onallo-estje-musorvez-bellus-istvan-Kecskemet-20191016-1800
https://dumaszinhaz.hu/eloadasok/kettoskereszt-vagy-amit-akartok-dombovari-istvan-onallo-estje-musorvez-bellus-istvan-Kecskemet-20191016-1800
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Civil szervezetek működési célú 
támogatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. október 1-től újra elindul az a magyar sláger pályázat 
(Civil szervezetek működési célú támogatása, szakmai progra-
mok támogatása), melynek segítségével a hazai egyesületek és 
alapítványok több millió forint vissza NEM térítendő támogatás-

ra pályázhatnak. 

Szalay-Bobrovniczky Vince, a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár 
(Miniszterelnökség)  2019. augusztus 27-i közleményében jelezte, hogy a Nemzeti Együtt-
működési Alap (NEA) 2020. évi pályázataira 2019. október 1-jétől lesz lehetőség pályáz-
ni. 
Fontos tudni, hogy olyan civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, szövetségek) is ré-
szesülhetnek a pályázati forrásból, akik csak tavaly, tehát 2018-ban alakultak meg 
Az elnyerhető támogatási összeg a legtöbb szervezet esetében 3 000 000 Ft, szociális 
területen tevékenykedő szervezetek esetében pedig még ennél is magasabb, akár 5 000 
000 Ft. 
A pályázat kiírója: a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
A pályázat címe: Civil szervezetek működési célú támogatása 
 

A pályázati időszak tehát 2019 október 1-től indul. Azonban nem ér-
demes várni, mert a beadási sorrend mellett a pályázat kidolgozott-
sága is sokat számít a pályázat értékelésében. Minél előbb elkezdi 
egy szervezet a pályázat előkészítését, annál kedvezőbb esélyekkel 
számolhat majd a pályázatok értékelése során. 
 
https://napitender.hu/civil-szervezetek-mukodesi-celu-tamogatasa  

https://www.nonprofit.hu/civil_kalendarium/CIVIL-INFO-NEA-2020-orszagos-tajekoztato-rendezveny
https://napitender.hu/civil-szervezetek-mukodesi-celu-tamogatasa
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Jószolgálat-díj 2019/20  
 

Kiíró: Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány  

Határidő: 2019. november 30. 

 

A Jótékonyság Világnapján tett sajtóbejelentésen a Twickel-Zichy Mária Terézia 

Alapítvány megnyitotta a Jószolgálat-díj 2019/20-as évadát. Kibővített 

kategóriával, már a határon túlról is lehet pályázni a cselekvés díjára november 

30-ig. A negyedik éve futó kezdeményezés a szociális munkát és a rászorulók 

iránti felelősségvállalás fontosságát kívánja népszerűsíteni a budapesti Március 

15-e téren kihelyezett szabadtéri kiállítással.  

 

Szeptember 5-től lehet jelölni a díj honlapján keresztül a négy főkategóriában: 

életműdíj, hivatásszerűen végzett szociális munka, önkénteses végzett szociális 

munka és új kategóriaként a külhoni vándor-díjra. A külhoni elismerést a 

szomszédos országokban élő magyar kisebbségek számára ajánlják, akik 

kiemelkedő munkát végeznek a rászoruló családokért, fogyatékkal élőkért, 

hajléktalanokért, kisebbségekért vagy idősekért. A határon túli díjat minden 

évadban más szomszédos ország részére ajánlják a jószolgálati tevékenységet 

végző egyének részére. 

 

A pályázatokat a joszolgalatdij.hu/jeloles oldal űrlapján keresztül lehet 

benyújtani 2019. november 30-ig. A felterjesztésekből a szakmai zsűri az 

életműdíjat, a hivatásszerűen végzett szociális munka kategóriáiban, és a 

külhoni vándor-díjra választ díjazottakat. Az önkéntes kategóriákban a jelölések 

alapján 2020 januárban online szavazással a közönség választja ki azokat a 

személyeket és civil közösségeket, akiket érdemesnek ítél a Jószolgálat-díj 

elismerésére. 

 

A 2018/19-es évad díjazottjairól az Index.hu főtámogató médiapartner 

közreműködésével nyílt szabadtéri kiállítás, szeptembertől várja az 

érdeklődőket a budapesti Március 15-e téren október végéig, majd vidéki 

városok közterein kerül kihelyezésre. 

 

A Jószolgálat-díj egyben egy társadalom-érzékenyítő kampány, mely széles 

körben népszerűsíti a szociális munkát, bemutatva annak mindennapi 

nehézségeit és örömeit egyaránt. A februárban díjazottakat a 7 nagy 

magyarországi segélyszervezet képviselőiből álló szakmai zsűri választotta ki. 

 

 

Forrás: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf  

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: +36-78/415-165 

E-mail: civilbacs@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 

 

 

 

Bármely civil szervezetnek lehetősége 

van arra, hogy az aktuális események-

ről, szervezeti változásokról hírt adjon 

ezen a portálon. Ez a funkció ingyenes, 

a használatához nem szükséges szolgál-

tatási csomagot vásárolni!  

Eorrás és elérhetőség:  

http://civilhirugynokseg.hu/hirfeltoltes/  

 

 

 

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

