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Csongrád megyei Civil 
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Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szíves-

kedjenek eljuttatni szá-

munkra a tárgyhavi 

programjaikat, melyeket 

feltöltünk a hírleveleink 

elejére, egy keretbe. 

Ezen határidő figyelem-

be vétele miatt a hírleve-

leinket minden hónap 5. 

napja után küldjük meg 

a civil szervezetek szá-

mára. 
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MEGHÍVÓ 

„CIVIL INFO – NEA 2019” országos tájékoztató szegedi rendezvényre 

Tisztelt Civil Szervezeti Vezető! 

A Kurca Vidé ké Polga ri Egyésu lét, mint a Csongra d Mégyéi Civil Informa cio s Céntrum 
cí mbirtokosa tisztéléttél méghí vja Ö nt é s a civil szérvézét tisztsé gvisélo it, tagjait, é rdék-
lo do két a „CIVIL INFÖ – NEA 2019” orsza gos ta jé koztato  réndézvé ny Partnérsé gi Infor-
ma cio s Nap élo ada sa ra, amélyét a Minisztérélno ksé g Civil Kapcsolatok é s Ta rsadalmi 
Konzulta cio  Fo oszta lya munkata rsai tartanak. 

A rendezvény időpontja: 2018. november 13. (kedd) 13-15 óra 

A rendezvény helyszíne: Csongrád Megyei Kormányhivatal (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) 

A rendezvény programja: 

Dr. Juhász Tünde Kormánymegbízott, valamint Kakas Béla, a Csongrád Megyei Köz-

gyűlés elnökének megnyitója 

Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár, Miniszterelnökség Civil és Társadal-

mi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság – előadás a civil területet érintő 

célokról, kihívásokról; 

Dr. Kecskés Péter főosztályvezető, Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi 

Konzultáció Főosztálya – előadás a civil területet érintő jogszabályokról; 

Furka Ágnes döntéstámogatási referens, Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társa-

dalmi Konzultáció Főosztálya –  tájékoztató a helyi, vagy területi hatókörű civil szer-

vezetek egyszerűsített támogatásáról, valamint a Nemzeti Együttműködési Alap 

(NEA) 2019-ben bevezetendő egyéb változásairól (gyakorlati bemutatóval). 

 

Kérjük, részvételi szándékát az alábbi e-mail címen jelezze vissza: civilcsongrad@gmail.com 

Szeretettel várjuk a rendezvényen! 

 

A Kurca Vidé ké Polga ri Egyésu lét 
Csongrád Megyei Civil Információs Centrum címbirtokosa 

Cím: 6723 Szeged, Klauzál tér 7.  

Telefonszám: + 36 62 258559 
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Oldal 2 CSONGRÁD MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

Geszti, Kárász, Schubauer, Lakatos, Szalay... és sorolhatnánk a saját szakmájuk legjobbjait, akik együtt gondolkoznak a 
világról ezen a november végi délelőttön!  
Merre megy a világ? Kinek van hatása rá? Közösség és kapcsolat. Üzlet és misszió. Te és én.  
Küldetésünk, hogy összekapcsoljuk azokat, aki tesznek a világért, mert hiszünk abban, hogy igazából "csak" personal 
responsibility létezik, és a sok egyéni lépés és tett hozza létre a vállalati és a társadalmi felelősségvállalást, így a látható 
eredményeket. 
A világ változik, felnő egy új nemzedék, és számukra a misszió és a küldetés a fontos, élményt keresnek, amit megadhat 
nekik, ha HATÁSSAL lehetnek a világra – a munkájuk és a munkahelyük által. 
HR, kommunikációs, CSR szakemberek, civil szervezetek, startupok és társadalmi vállalkozók. 
Teret teremtünk az értékes gondolatoknak, jó gyakorlatoknak, a találkozásoknak 
A Mentés másként! Konferencia lehetőséget ad arra, hogy beszéljünk, gondolkozzunk és a nap végén tegyünk valamit.  
Elinduljunk egy úton, ami közösséget teremt, értéket hoz létre. 
És hogyan? 
Erről szól ez a nap, HR szakemberek, civil szervezetek, társadalmi vállalkozók és fiatal vállalkozók együttműködésével. Mert 
új utakra van szükség. Új együttműködésekre, friss nézőpontokra. 
Második alkalommal kerül megrendezésre a Mentés másként! Konferencia. Tegyük meg november végén az első lépést 
együtt!  

További információ itt: https://www.mentesmaskent.ittvagyok.org/ 

http://www.facebook.com/civilbacs
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Iroda cím: Szeged, Klauzál tér 7. 

Telefonszám: +36-20/278-6545 

E-mail: 

civilcsongrad@gmail.com 
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