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KÉPZÉS
Civil szervezeti vezető online workshop
A Civil Központok Hálózata civil szervezeti vezető online workshop sorozatot szervez 2021. október és
december között.
A workshop program rövid ciklusú, 20 órából, 10 alkalomból álló programsorozat. Alkalmanként 2x45
perc időintervallumban kerül megrendezésre, heti egy alkalommal várhatóan 16 és 18 óra között.
A képzés témakörei:
1. A kezdetektől a professzionális működésig
2. Vezetési önismeret, szakmai személyiségfejlesztés
3. Jogi, és pénzügyi ismeretek a mindennapokban
4. Szervezeti kommunikáció, PR és marketing
5. Rendezvényszervezési alapismeretek
6. Projektmenedzseri és pályázati ismeretek (NEA; Falusi Civil Alap; Európai Uniós források)
7. Fiatalok bevonása a civil szervezetek életébe, szervezet és közösségépítés
8. Hogyan spórolhat időt, pénzt és energiát egy civil szervezet a könnyen tanulható digitális eszközök
használatával!?
9. Társadalmi felelősségvállalás – Nonprofit és forprofit szervezetek kapcsolata, egymás támogatása
10. Önkéntesség, adományozás
A képzést 3 csoportban indítjuk, a résztvevők Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Hajdú-Bihar megye civil
szervezeteinek jelenlegi vagy leendő vezetői.
Jelentkezni az alábbi linken lehet 2021. október 1-jéig:
https://forms.gle/93a9Duw4ZoEgtaNy8
A workshop program célja civil szervezeti vezetők számára olyan gyakorlati információkon alapuló
információk és tapasztalatok átadása, megvitatása, amelynek segítségével képessé válnak az általuk
irányított civil szervezetek fenntarthatóságának megteremtésére, céljaik sikeres megvalósítására,
források sikeres bevonására, azok hatékony elköltésére, kommunikációjuk hatékonyságának
maximalizálására és a növekedésük biztosítására.

PÁLYÁZAT
Október 4-én indul a NEA
2021. szeptember 15-én a Megyeháza Dísztermében a Miniszterelnökség és a Nógrád Megyei Civil
Közösségi Szolgáltató Központ szervezésében a 2022 évben megjelenő pályázatok kapcsán tartottak
tájékoztatót Egerben. Az országos tájékoztató rendezvénysorozat salgótarjáni előadásán mintegy 40
civil szervezet képviselője vett részt.
A résztvevőket Dr. Bablena Ferenc a Nógrád Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte.
Ezt követően Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes
államtitkár tartott tájékoztatót, melyben kiemelte, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap keretében
idén mintegy 10,8 milliárd forint áll rendelkezésre, melyre civil szervezetek pályázhatnak, 2021.
október 4-ét követően.
Dr. Kecskés Péter főosztályvezető a Nemzeti Együttműködési Alap 2021. évi összevont, egyszerűsített
és normatív pályázatainak, valamint a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap 2020. évi pályázatainak
tapasztalatairól szólt.
Nógrád megye kapcsán kiemelte, hogy a NEA források tekintetében 150 millió forintot nyertek el a
megye civil szervezetei, ezzel az országos középmezőnyben helyezkednek el. A Nógrád megyei
pályázatok közül 270-ből 189 kapott támogatást, ez országos átlag feletti érték.
Fontos változások lépnek életbe, például, hogy az egyszerűsített támogatás összegét 300-ról 350 ezer
forintra emelik. Azok, akik az összevont támogatásra pályáznak, de nem nyernek, kaphatnak 150 ezer
forintot.

1%
Annak a szervezetnek, amelyik jogosulttá szeretne válni az adó 1% fogadására, legkésőbb szeptember
30-ig kell regisztráltatnia magát NAV-nál. Az a szervezet jelentkezhet be az adóhatósághoz, amelyik
legalább két teljes éve működik, tevékenyégét politikamentesen végzi, továbbá nyilatkozik arról,
hogy közhasznú tevékenységet végez. Fontos kiemelni, hogy a szervezetnek nem kell közhasznú
jogállással rendelkeznie, csak nyilatkozni kell arról a regisztrációs űrlapon, hogy közhasznú
tevékenységet lát el (ez gyakorlatilag minden szervezetre igaz).
Idén szeptember 30-ig a 2019. december 31. előtt alakult szervezetek kérhetik a NAV-tól, hogy a
következő évtől bekerüljenek a kedvezményezett szervezetek közé.
A regisztrációt egyszer kell benyújtani, és a szervezet mindaddig megőrzi jogosultságát az SZJA 1%
fogadására, ameddig eleget tesz az elszámolási kötelezettségeinek, illetve nem vonja vissza a
regisztrációját.
A regisztrációt elektronikusan a 21EGYREG űrlapon kell benyújtani a NAV felé.

