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A. Hírek 

 

ÖNKÉNTES TURNÉ AUSZTRIÁBAN 

 

2011 az Önkéntesség Európai Éve. Az év során az Európai Unió minden  

tagországában szerveznek az önkéntességet népszerűsítő programokat. Az  

Önkéntes Turné elnevezésű rendezvénysorozat hazánkban vette kezdetét  

2011. január elején és utána eljut a többi EU-tagországba. Az Európa Ház  

kapcsolódó önkéntes évindító programjának osztrák előadója Bécsbe  

invitálta a magyar önkénteseket a turné következő állomására. A  

meghívásnak egy busznyi hazai civil tett eleget 2011. január 26-án. 

 

Az osztrák főváros bízvást lehet ajánlani a honi általános rosszkedv és  

pesszimista légkör bűvköréből rövid időre szabadulni kívánó  

honfitársainknak. A magyar határ nyugati oldalán ugyanis egészen  

szembeszökő az egy főre jutó jókedv és mosoly. Ez persze köszönhető az  

osztrák gazdasági teljesítményének (az egy főre jutó GDP 31 900 euró  

évente - Magyarországon 16 200) is, de az közlekedésben tapasztalt  

előzékenység és úgy általában az udvariasság fokmérője nem a gazdaság  

teljesítőképességében leledzik. 

 

Az osztrák társadalomnak ezzel együtt néhány kihívással azért szembe  

kell néznie. Az ország 8,3 milliós lakosságának mintegy 10 százaléka  

külföldi, köztük legnagyobb számban török (2-300 ezer) szerb (130 ezer)  

és horvát (100 ezer) nemzetiségű, és mintegy fél milliósra tehető a  

muszlim vallásúak száma, adott tájékoztatást az magyar civil csoportnak  

Mazák Csaba, a bécsi magyar nagykövetség első beosztottja. Ausztria  

2011. május 1-vel oldja fel a tervek szerint munkaerőpiaci korlátozó  



intézkedéseit a többi EU-tagország számára. Ekkortól nem lesz szükség  

engedélyre ausztriai munkavállaláshoz, de ugrásszerű növekedés például  

magyarországi munkavállalók részéről nem várható, mondta Mazák. 

 

Az önkéntességgel foglalkozó magyar civil csoport a nagykövetségi  

tájékoztató után meglátogatta az Önkéntes Turné osztrák állomását, ahol  

találkozott a látogatást előkészítő Christiana Weidellel, az önkéntesév  

Európa Ház által szervezett nyitórendezvényének egyik előadójával  

(http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1921), az osztrák The World of  

NGOs szervezet vezetőjével. 

 

A csoportot Erika Winkler, az osztrák Szociális Minisztériumban az  

önkéntesévet koordináló főosztály vezetője köszöntötte, aki elmondta:  

Ausztriában a statisztikákban kimutatott önkéntesek száma jelentős, a  

lakosságnak mintegy 40 százaléka, ami annak is köszönhető, hogy az  

ellenszolgáltatást nem váró önzetlenség társadalmi presztízst is jelent.  

Megjegyezte: az önkéntesség népszerűsítését nem csak a mostani  

háromnapost rendezvény idejére tervezték, hanem egész évre szóló  

programjuk keretében többek között internetes közösségi oldalakat  

felhasználva kívánják előmozdítani az önkéntesség ügyét. 

 

A társadalmi rendezvényeknek rendszeres helyszínéül szolgáló bécsi  

városháza földszintjén berendezett Önkéntes Turné kiállítás résztvevői  

többségében és nem meglepő módon az önkéntes munkához szorosan  

kapcsolódó szociális és egészségügyi civil szervezetek voltak. A  

rendezvényen az osztrák vöröskereszt és más segélyszervezetek standjai  

mellett jelen volt egy bevándorlók ügyes-bajos dolgait, elsősorban pedig  

tartózkodási engedélyüket intéző civil szervezet is. Az sos.at  

menekültsegítő programját Amigonak hívják, cégére a bűvös kocka, amely  

nem a kombinációk és a menekültek száma közötti összefüggésre, hanem a  

menekültügy sokrétűségére utal. Többek között menekültkérelmek  

ügyintézéséhez nyújtanak segítséget, például annak a standon szolgálatot  

teljesítő, az afrikai Burundiból érkezett férfinak, akinek menekülését  

nem etnikai villongások idézték elő, mivel az újságíróként a kormányzat  

korrupciós ügyeit vizsgáló cikke megjelenése után döntött a távozás mellett. 

Az eseményen szintén képviseltette magát az Európai Parlament és az  

Európai Bizottság helyi kirendeltsége is. Képviselőik tájékoztatása  

szerint minden nyilvános alkalmat megragadnak annak érdekében, hogy az  

osztrák állampolgárok mind tudatosabban viszonyuljanak az Európai Unióhoz. 

 

A vállalati társadalmi felelősségvállalás tárgykörébe tartozik a Bipa  

parfümcég iskolai programja. A kiállítás legnépszerűbb szóróajándékának  

bizonyuló, rózsaszínű ceruzát és színben ahhoz passzoló hegyezőt  

tartalmazó hasonszínű tolltartó a lányos apák kedvencének bizonyult. A  

cég összesen fél millió euróval támogat olyan közösségi, többek között  



az önkéntes munkára építő programokat, melyeknek gazdái a fiatalok. A  

projektötletekről internetes szavazás alapján választják ki a  

legjobbakat, amelyek több ezer eurós támogatást kaphatnak a megvalósításhoz. 

 

Az Önkéntes Turné kiállítása és kapcsolódó programok mellett azonos  

helyszínen rendezték meg a társadalmi szervezetek és gazdasági  

társaságok együttműködés elősegítésére hivatott Piacteret is, amelyen a  

civil szervezetek saját programjaikat, szolgáltatásaikat mutatták be  

cégek képviselőinek utóbbiak anyagi támogatásának reményében. 

 

Az osztrák főváros a magyar fővárostól kevesebb mint háromszáz  

kilométerre van. A városháza előtti korcsolyapálya március 6-ig üzemel. 

 

Az Önkéntes Turné állomásai az év során: 

Belgium: 2010. december 3-12. 

Magyarország: 2011. január 8-14. 

Ausztria: január 25-27. 

Portugália: február 3-9. 

Luxemburg: február 16-19. 

Spanyolország: február 28. - március 5. 

Görögország: március 17-23. 

Ciprus: március 29. - április 4. 

Franciaország: április 14-20. 

Észtország: május 3-7. 

Románia: május 9-15. 

Szlovénia: május 20-26. 

Nagy-Britannia: június 1-14. 

Litvánia: június 20-26. 

Olaszország: július 1-14. 

Dánia: július 28. - augusztus 3. 

Svédország: augusztus 10-12. 

Írország: augusztus 22-28. 

Lengyelország: szeptember 1-14. 

Finnország: szeptember 15-21. 

Lettország: szeptember 26. - október 2. 

Németország: október 7-12. 

Hollandia: október 21-27. 

Csehország: november 2-8. 

Szlovákia: november 14-20. 

Bulgária: november 21-27. 

Málta: november 28. - december 4. 

 

Az Önkéntesség Európai Évének honlapja: http://europa.eu/volunteering/hu 

A cikk képei az interneten: http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1924 

--- 



 

KÍVÁNJÁK 

Civilek a magyar EU-elnökség sikeréért 

 

Mint ismeretes (http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1917), hazai civil  

szervezetek felhívást fogalmaztak meg a magyar EU-elnökségért hivatalból  

felelő magyar kormányzat felé, amelyben az elnökség sikerének egyik  

meghatározó elemét a civil szervezetekkel partneri alapon történő  

együttműködésnek nevezték meg. Az Európa Ház kezdeményezéséhez összesen  

107 civil szervezet csatlakozott, a dokumentum átadására 2011. január  

21-én került sor a Külügyminisztériumban. 

 

A közös civil nyilatkozat átvételekor Ódor Bálint, a Külügyminisztérium  

európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy a  

magyar EU-elnökség lebonyolítása kormányzati feladat, de egyben  

társadalmi ügy is, ami alkalmat kínál arra, hogy növekedjen az Európai  

Unió elfogadottsága Magyarországon. Ebben helye van a civil  

szervezeteknek is. 

 

Barabás Miklós, a programot koordináló Európa Ház igazgatója üdvözölte a  

Külügyminisztérium fogadókészségét és reményét fejezte ki, hogy az  

elnökség össztársadalmi jellegének közös értelmezése kézzel fogható  

eredményekben is meg fog nyilvánulni a jövőben. Ennek jegyében a  

házigazda Ódor Bálint meghívást fogadott el egy civil szervezetek  

képviselői számára tartandó és a magyar EU-elnökség ideje alatti  

tájékoztatóra. 

 

Az átadáson a 107 csatlakozó szervezet nevében részt vett Bánhidi  

Sándorné, az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete, Flamm  

László, az EU Munkacsoport, Prof. Széchey Béla, a Jézus Testvérei  

Ökumenikus Diakóniai Rend képviselője. 

 

Közös civil nyilatkozat: http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1917 

--- 

 

CIVILEK EURÓPAI STATÚTUMA 

 

Évtizedes múltra tekint vissza az Európai Unióban az európai  

ernyőszervezetek erőfeszítése, hogy az európai szinten működő  

egyesületek és alapítványok egységes szabályozása jöjjön létre. Az  

egységes európai jogi keretrendszer kidolgozását európai parlamenti  

nyilatkozat mozdíthatja előre. 

 

A kölcsönös önsegélyező egyesületek, társaságok és alapítványok európai  

statútumának létrehozásáról szóló nyilatkozatot 2010. november 11-én  



kezdeményezte öt európai parlamenti képviselő, melynek célja, hogy  

felkérje az Európai Bizottságot az európai szintű szabályozás  

előkészítésére. A nyilatkozat akkor válik az Európai Parlament hivatalos  

dokumentumává, ha ahhoz 2011. február 17-ig az európai parlamenti  

képviselő több mint fele, vagyis 369 fő csatlakozik. 

 

Európai civil ernyőszervezetek azért fogtak össze, hogy az adott  

határidőig összejöjjön a megfelelő számú támogató, arra kérve helyi  

civil partnereiket, hogy hazájuk EP-képivselőit a csatlakozásra  

bíztassák. A civil összefogás egyben a korábban külön utakon járó  

európai szintű egyesületi és alapítványi civil lobbitevékenység  

együttműködését is jelenti (az előbbinek többek között a nemzeti  

ernyőszervezeteket tömörítő CEDAG, az utóbbinak az Európai Alapítványi  

Központ volt az egyik élharcosa). A nyilatkozat címében szereplő  

harmadik kör a Nyugat-Európa több országában nagy múltra visszatekintő  

és piaci profitjukat a közösségi értékek oltárán áldozó különböző  

szövetkezeti mozgalmakra és önsegélyező egyesületekre utal. 

 

Eddig mintegy 250 európai parlamenti, köztük 8 magyar képviselő (négy  

néppárti és négy szocialista) írta alá a nyilatkozatot, tehát még több  

mint 100 aláírás szükséges ahhoz, hogy érvényes legyen az Európa Ház  

által is támogatott kezdeményezés. 

 

Az Európai Parlament nyilatkozata: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P7-DCL-2010-

0084+0+DOC+PDF+V0//HU&language=Hu 

 

A kezdeményezést támogató civil összefogás honlapja: 

http://www.europeanstatuteswrittendeclaration.eu/ 

--- 

 

EURÓPA VÍZIÓJA A GLOBALIZÁLT VILÁGBAN 

 

A globalizáció a világ történései közül a legmeghatározóbb jelenség,  

amely az országok egymástól való függésének erősödését és szorosabb  

kötődését jelenti. Európa egységesülése nem csak közös érdek, hanem  

minta is lehet a többi ország számára. Az Európai Közpolitikai  

Központban Robert Cooper, az Európai Külügyi Szolgálat tanácsosa tartott  

tájékoztatót 2011. február 2-án Brüsszelben. 

 

A(z ismert) világ sokkal jobban egymásra épül ma, mint korábban  

bármikor, ami azt is jelenti, hogy egy földrajzilag tőlünk távoli ország  

eseményei villámgyors hatással vannak a helyi viszonyokra. Így például a  

munkanélküliség sem feltétlenül a helyi gazdasági környezetből fakadó  

jelenség, hanem többek között globális folyamatok helyi begyűrűzése. 



 

Fontos biztonságpolitikai megjegyzés, hogy a világ folyamataiban  

szerepet játszó erőszak, káosz és háború természete helyi jellegű és a  

hidegháború húsz évvel ezelőtti megszűnése óta nyomát sem látni  

nagyhatalmi háborús feszültségnek. Ennek okai lehetnek, hogy a) az  

Egyesült Államok (jelenleg és korántsem végérvényesen) kiemelkedik a  

nagyhatalmak közül, b) a meglévő nukleáris fegyverek miatt egy  

világháborúban nem lennének győztesek, ezért a háborút elkezdeni sem  

érdemes, és c) az egymásra utaltság növekedését eredményező globalizáció  

miatt egy globális háború megfizethetetlenül sokba kerülne. 

 

A globalizált világ globalizált problémáinak kezelésének két kiemelt  

kérdése Cooper szerint, hogy hogyan lehet ezeket úgy kezelni, hogy  

közben a döntéshozatal egyre lokálisabban történik, illetve hogy a  

világpolitika fő mozgatórugójának számító biztonságpolitikát a központba  

helyező megközelítés hogyan fog változni, ha egy globális háború képe  

stabilan távol marad a közgondolkodástól. 

 

És mi legyen Európával? Európának elsősorban hagyományos kulturális és  

földrajzi szomszédaival és partnereivel együttműködve tud tovább  

erősödni, így Cooper, amihez a megfelelő intézményi háttér fejlesztése  

és működtetése adja a kulcs. Az előrelépéshez a már említett helyi  

döntéshozatal európai szintre emelése és a saját szemétdombon való  

kapirgálás nemzeti sportjának feladása is szükséges. 

 

A döntéshozatal és intézményeinek hatékonyságának növelése azért is kell  

elöl szerepelnie a napirenden, mert a demokrácia és béke nem magától  

értetődő folyamatok, azok olyan értékek, amikért tenni is kell. 

 

Az előadás teljes beszámolója (angol): 

http://www.epc.eu/events_rep_details.php?cat_id=6&pub_id=1227 

--- 

 

EURÓPA VILLANÓFÉNYBEN 

Az Európa Ház programsorozata 

 

Az Európa Ház 2010. decemberében indította útjára a magyar  

EU-elnökséghez és az Önkéntesség Európai Évéhez kapcsolódó  

Villanófényben című programsorozatát. Kereteiben a következő eseményekre  

került sor az elmúlt két hónap során: 

 

2010. december 21.: Civil tájékoztató a belga EU-elnökség tapasztalatairól 

Belgium 2010 második félévében tizenkettedik alkalommal töltötte be a  

soros EU-elnöki tisztet. Tapasztalataikról Pierre Labouverie, Belgium  

magyarországi nagykövete számolt be civil szervezeti képviselőknek. 



http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1903 

 

2011. január 13.: Szakmai konzultáció az önkéntességről 

2011 fontos eseménye a magyar EU-elnökségi félév mellett az Önkéntesség  

Európai Éve. Az Európai Unió idei tematikus évének megnyitójához  

kapcsolódó rendezvény témája az önkéntesség magyarországi és osztrák  

helyzete és motivációi voltak. 

http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1921 

 

2011. január 21.: Közös civil nyilatkozat átadása a Külügyminisztériumban 

107 honi civil szervezet csatlakozott az Európa Ház által  

kezdeményezett, a magyar EU-elnökség melletti civil elkötelezettséget  

hangsúlyozó nyilatkozathoz, amelyet Ódor Bálint, a Külügyminisztérium  

európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára vett át a  

kezdeményezőktől. 

http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1917 

 

2011. január 26.: Önkéntes szervezetek bécsi tanulmányútja 

A 2011-es európai Önkéntes Turné ausztriai állomását 2011. január 25-27.  

között tartották Bécsben. Meghívásukra 45 magyar önkéntes szervezeti  

képviselő utazott Bécsbe az osztrák önkéntesség beható tanulmányozására  

és kapcsolatépítésre. 

http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1920 

 

2011. február 8.: Civil lobbizás európai parlamenti képviselőknél 

Újra napirenden van az egyesületek és alapítványok európai szintű  

szabályozásának kérdése. Az Európa Ház nemzetközi civil együttműködéshez  

kapcsolódva hívta fel a magyar európai parlamenti képviselők figyelmét,  

hogy csatlakozzanak az tárgyban kiadott európai parlamenti nyilatkozathoz. 

--- 

 

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉG FIATALOKNAK, IFJÚSÁGI SZERVEZETEKNEK AZ EU  

IFJÚSÁGI KONFERENCIÁN 

 

Az EU Ifjúsági Konferenciát minden évben az elnökséget adó tagállam  

szervezi. Az Ifjúsági Konferencia hivatalos programja a Strukturált  

Párbeszéd 18 hónapon át zajló folyamatának lezárásáról szól. A fiatalok  

és a döntéshozók párbeszéde a konferencián is folytatódik, ahol az  

Európai Unió tagállamaiból érkeznek döntéshozók, ifjúsági delegáltak és  

a Fiatalok Lendületben Program Nemzeti Irodáinak képviselői vesznek  

részt. A mintegy 300 fős konferencia résztvevői előadások és  

szemináriumok során dolgozzák fel a Strukturált Párbeszéd folyamat  

eredményeit, majd a konferencia zárásaként közös ajánlásokat tesznek az  

Európai Unió döntéshozói számára a fiatalok foglalkoztatási helyzetének  

javításával kapcsolatban. 



 

Bekapcsolódási lehetőségek: 

1. Ifjúsági szervezetek és közösségek jelentkezése kulturális (zene,  

tánc stb.) programokkal. 

2. Hazai ifjúsági munkát bemutató angol nyelvű anyagok közreadása. 

3. Ifjúsági szervezetek, valamint fiataloknak szolgáltatást nyújtó  

szervezetek angol nyelvű szóróanyagainak bemutatása. 

 

A konferencián a személyes megjelenést csak az egyes  

szabadidős/kulturális programelemek megvalósítói számára tudják  

biztosítani. A konferencián való megjelenés kapcsán felmerülő  

költségeket (pl. utazás, ellátás) a konferencia szervezői megegyezés  

szerint fedezik, vagy az ellátást és az utazást biztosítják.  

Jelentkezési határidő: 2011. február 13. 

 

További információ: http://www.mobilitas.hu/hirek/6370 

--- 

 

FÖLÖS KÖNYVEKET A KÖNYVTÁRBA 

 

A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Társadalomtudományi  

Könyvtára szívesen fogad minden szakirodalmat, kiadványt, tudományos  

művet nyomtatott formában. Elsősorban társadalomtudományi, szociál-,  

család és foglalkoztatáspolitikai, szociális munkával foglalkozó  

kiadványokat, folyóiratokat vár a könyvtár. 

A könyvtárban az intézet dolgozóin túl a szociális területen képzésben  

résztvevő hallgatók is hozzájutnak a kiadványokhoz. 

 

További információ: 

Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Társadalomtudományi Könyvtár  

(1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.) 

E-mail: luca.koltai@szmi.hu 

--- 

 

B. EU2011 magyar civil esemény 

Folyamatosan gyűjtjük és adjuk közre a magyar EU-elnökséghez kapcsolódó  

civil eseményeket. A már beérkezett programokat köszönjük, azokat  

feltöltjük a www.eucivil2011.hu honlapra. A regisztráció folyamatos, ha  

sz/tervez ilyen programot, szívesen fogadjuk jelzését. Az alábbiakban  

egy már rögzített eseményről tájékozódhat: 

 

INTERACTION ARCHITECTURE 2011 - AUSTRIA - HUNGARY 

 

Az Interaction Architecture civil építész szerveződésként a 2011-es  

évben Ausztria és Magyarország szakmai-kulturális kapcsolatait bemutató  



és előremozdító programot szervez Interaction Architecture 2011 -  

Austria - Hungary néven. A projekt célja, hogy egy építészeti pályázat  

(határidő 2011. február 14.) nyertes pályamunkáit mindkét országban  

bemutassák vándorkiállítás formájában, ami alkalmat ad osztrák és magyar  

építész doktorandusz hallgatók összefogására és közös bemutatkozására, a  

határon átnyúló kapcsolatokból fakadó értékek képviseletére. 

 

A program részeként nemzetközi konferenciát szerveznek Budapesten 2011.  

március 7-8-án neves osztrák építészek részvételével, ahol a beérkezett  

pályaműveket is értékelik. A nyertes pályaművek vándorkiállítása 2011.  

április-szeptember között ellátogat Budapestre, Bécsbe, Grazba,  

Innsbruckba, Győrbe, Pécsre, Debrecenbe. 

 

Időpont: 2011. március 7-8. 

Helyszín: Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest 

Szervező: Kertész Balázs, Interaction Architecture 

E-mail: info@architekten.hu 

Internet: http://www.architekten.hu 

--- 

 

C. Program 

 

KRÍZIS ELŐTT, KRÍZIS UTÁN. QUO VADIS EURÓPA? 

A "Kávé és Külpolitika" rendezvényfolyam eseménye. 

 

Előadó: Marján Attila, az Európai Bizottság szakértője, az MKI külső  

tudományos munkatársa. 

A részvétel ingyenes, előzetes regisztráció szükséges. 

 

Időpont: 2011. február 10. (csütörtök) 10.00 óra 

Helyszín: Magyar Külügyi Intézet (1016 Bp. Bérc u. 13-15.) 

Szervező: Magyar Külügyi Intézet 

E-mail: titkarsag@hiia.hu 

Internet: http://www.kulugyiintezet.hu 

--- 

 

AZ EGYSÉGES PIACI INTÉZKEDÉSCSOMAG FELÉ - A MAGYAR SZERVEZETT CIVIL  

TÁRSADALOM PRIORITÁSAI 

EGSZB-meghallgatás Budapesten 

 

A meghallgatás célja, hogy a szervezők megismerjék a résztvevők által az  

egységes piac követelményeihez való alkalmazkodás területén szerzett  

tapasztalataikat, és megismerjék az egységes piacra vonatkozó  

szakpolitikákkal kapcsolatos jelenlegi folyamatokat. A magyar  

társadalmi-gazdasági szereplőkkel folytatott párbeszéd alkalmat ad arra,  



hogy tapasztalataikra építve a megfigyelőközpont konkrét javaslatokat  

alakítson ki az egységes piac működésének javítása érdekében, ami egyben  

hozzájárulás az EGSZB által az Európai Bizottság egységes piaci  

intézkedéscsomagjáról készítendő véleményének kidolgozásához. 

 

Az Egységes Piac Megfigyelőközpontról (Single Market Observatory - SMO) 

Az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság és az Európai Parlament  

támogatásával az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 1994-ben  

szervezeti felépítésén belül létrehozta az Egységes Piac  

Megfigyelőközpontját. A Megfigyelőközpont feladata, hogy folyamatosan  

értékelje a világ legnagyobb piacának, az európai egységes piacnak a  

fejlődését. 

 

Program (tervezet) 

9.00: Résztvevők regisztrációja 

9.30-12.30: 

- Üdvözlőbeszédet mond Staffan Nilsson, az EGSZB elnöke (egyeztetés alatt) 

- Megnyitóbeszédet mond Bryan Cassidy, az EGSZB "Egységes piac, termelés  

és fogyasztás" szekciójának elnöke 

- A vitát megnyitja Edgardo Maria Iozia, az Egységes Piac  

Megfigyelőközpontjának (SMO) elnöke 

- A vitaindító beszédet a magyar Gazdasági és Szociális Tanács  

társelnöke, Vizi E. Szilveszter tartja (egyeztetés alatt) 

- Felszólal az Európai Bizottság képviselője 

- Az egységes piaci intézkedéscsomagról készített EGSZB-vélemény  

tervezetének ismertetése. A vélemény előadói: Benedicte Federspiel, Ivan  

Vole? és Martin Siecker 

- Az EGSZB "EU 2020" irányítóbizottsága elnökének, Joost van Iersel úr  

nyilatkozata 

- Kávészünet 

- Általános vita az egységes piaci intézkedéscsomagról és a magyar  

szervezett civil társadalom prioritásairól 

12.30: A belső piaci információs rendszer és a magyar SOLVIT központ  

bemutatása 

12.45: A magyar Gazdasági és Szociális Tanács képviselője és az Egységes  

Piac Megfigyelőközpontjának elnöke, Edgardo Maria Iozia összefoglalója 

 

A rendezvényen a részvétel ingyenes, regisztrációhoz kötött. A  

konferenciahelyek véges száma miatt a részvétel csak a visszaigazolt  

jelentkezők számára biztosított. Magyar nyelvű szinkrontolmácsolással. 

 

Időpont: 2011. február 21. (hétfő), 9.00-13.00 

Helyszín: A Hilton Budapest hotel (1014 Budapest, Hess András tér 1-3) 

Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Egységes Piac  

Megfigyelőközpont 



További információ: smo@eesc.europa.eu 

Regisztrációs lap:  

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-single-market-act-and-hungary-

registration 

--- 

 

D. Pályázat 

 

AKTUÁLIS NCA PÁLYÁZATOK: 

 

A Nemzeti Civil Alapprogram 2011. februári határidejű programpályázatai: 

- Önkéntes-programok támogatása (pályázat kódja: NCA-CIV-11-A,  

keretösszeg: 114 millió forint, egy pályázaton elnyerhető maximális  

összeg: 1,5 millió forint, beadási határidő: 2011. február 10.) 

- Civil szolgáltatások támogatása (pályázat kódja: NCA-CIV-11-B,  

keretösszeg: 76 millió forint, egy pályázaton elnyerhető maximális  

összeg: 2 millió forint, beadási határidő: 2011. február 10.) 

- Civil érdekképviselet támogatása (pályázat kódja: NCA-DP-11-B,  

keretösszeg: 40 millió forint, egy pályázaton elnyerhető maximális  

összeg: 0,5 millió forint, beadási határidő: 2011. február 24.) 

- Nemzetközi civil együttműködés támogatása (pályázat kódja:  

NCA-NK-11-A, keretösszeg: 290 millió forint, egy pályázaton elnyerhető  

maximális összeg: 1,6 millió forint, beadási határidő: 2011. február 24.) 

- Civil együttműködés támogatása (pályázat kódja: NCA-DP-11-A,  

keretösszeg: 60 millió forint, egy pályázaton elnyerhető maximális  

összeg: 1,5 millió forint, beadási határidő: 2011. február 24.) 

 

Tovább információ: http://www.nca.hu 

--- 

 

E. Kérdőív 

 

KUTATÁS A CIVIL SZEKTOR FOGLALKOZTATÁSI HELYZETÉRŐL 

A Civitalis Egyesület felhívása 

 

Mindannyian, akik valamilyen formában érintettek vagyunk a hazai civil  

szektor működtetésében, tisztában vagyunk azzal, hogy egy szektor  

társadalmi és gazdasági súlyát nagyban meghatározza az, hogy hány  

embernek ad munkát. 

 

Ahhoz, hogy a szektor foglalkoztatási potenciáljának javítása  

elinduljon, nélkülözhetetlen, hogy pontos képet kapjunk a  

foglalkoztatási helyzetről. 

 

A Civitalis Egyesület - az NCA-CIV-10-B programjának támogatásával -  



ezért végez vizsgálatot azzal a céllal, hogy - először az elmúlt 20  

évben - felmérje a szervezetek foglalkoztatási helyzetét és az  

eredmények alapján elemezze a szektor foglalkoztatási jellemzőit,  

valamint javaslatokat fogalmazzon meg foglalkoztatási potenciáljának  

javítására. 

 

Tudjuk azt is, hogy a hazai szervezetek rendkívül túlterheltek a  

különböző kutatási megkeresésekkel, illetve az eredmények széles  

hasznosulását is sok kétség övezi. Bátran állíthatjuk, hogy a Civitalis  

Egyesület eddigi tevékenysége garancia arra, hogy az eredmények mindenki  

számára elérhetőek lesznek, illetve a döntéshozók felé megfogalmazott  

javaslataink széles nyilvánosságot fognak kapni. 

 

Mindezek alapján azt kérjük Önöktől, hogy az alábbi linken elérhető  

kérdőív kitöltésével segítse munkánkat azért is, hogy az Ön  

szervezetének helyzete, véleménye is megjelenhessen a javaslatok között:  

http://www.nonprofit.hu/foglalkoztatasi_kerdoiv_civitalis2 

 

Együttműködésüket és fáradozásaikat köszönve: 

Sebestény István, Nagy Renáta, Bartal Anna Mária 

Civitalis Egyesület 

www.civitalis.eoldal.hu 

--- 

 

F. A hírlevélről 

A Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az  

Európai Unióról. 

 

Szerkesztőség: 

Civil Európa Hírlevél/Európa Ház 

P: 1395 Budapest 62., Pf. 113. 

T: (1) 356-8440, F: (1) 356-8499 

E: info@eucivil.hu, I: http://www.eucivil.hu 

 

A hírlevél megjelenését a Nemzeti Civil Alapprogram és a Kovács  

Alapítvány támogatja. Ha szeretné, hogy az Ön híre is megjelenjen,  

kérjük írjon az info@eucivil.hu címre. A közlés jogát fenntartjuk.  

Híreink átvétele lehetséges a forrás megjelölésével. A forrás  

megjelölésének módja: www.eucivil.hu. A Civil Európa Hírlevél 10.  

évfolyam 3. számát 9267 előfizetőnek küldjük. Fel- és leiratkozás:  

info@eucivil.hu 

--- 


