MEGHÍVÓ
A Civil Agenda Alapítvány cél szerinti és közhasznú feladatainak ellátása mentén fontosnak tartja, hogy a
„CINKE” (Civil Információs és Nonprofit Közösségi Együttműködési) programja keretében tájékoztassa a politikai
tevékenységeket nem végző civil szervezeteket a közelmúltban bekövetkezett jogszabályi és egyéb
változásokról, melyek ismerete fontos a civil szervezetek vezetői számára. Különösen lényeges ez azon
feladatok tekintetében, melyek nem megfelelő vagy késedelmes teljesítése a szervezetek működését
veszélyeztethetik.
A fentiek alapján meghívjuk az érdeklődő civil szervezeteket a következő ingyenes tájékoztatató előadásainkra:
I. MODUL
1. SZJA 1% regisztráció, igénylés és elszámolás (cél szerinti, működési, tartalékolás), nyomtatványok.
2. Önkéntes fogadás (bejelentkezés önkéntes fogadó szervként, nyomtatvány, mellékletek), szerződéskötés
(tartalmi és formai követelmények), adható juttatások (jutalom, költségtérítés).
3. Adományok jogszabályi változásai (ki hogyan gyűjthet adományt), mi minősül adománynak, igazolások
kiadása és elszámolása a könyvelésben (pénzügyi, tárgyi, szolgáltatási).
4. Pályázatok szakmai beszámolói (pályázat és beszámoló összhangja, megvalósított programok, elért célok,
ellenőrző jelzők, mellékletek); pénzügyi beszámolók (elszámolható költségek - mi melyik soron -, számviteli
bizonylatok és kötelező mellékleteik, záradékolás, hitelesítés, határidők és a pályázati ellenőrzés folyamata
(mit és hogyan ellenőriznek a pályázatkezelők).
II. MODUL
1. Éves beszámolók (Számviteli kérdések egyszeres/kettős, a pénzügyi beszámoló: eredménylevezetés/kimutatás, mérleg) és a közhasznúsági mellékletek összeállítása és letétbe helyezése.
2. Az új PTK és a kapcsolódó jogszabályi változások (létesítő okirat módosítások).
3. A közhasznú jogállás kérelmezése (a már közhasznú jogállású szervezeteknek is!)
4. Civil együttműködések: a szervezetközi együttműködések „haszna" (elvi és gyakorlati kérdések,
szolgáltatások, együttműködések, konzorciumok).
5. Civil érdek-képviseleti tevékenységek (Civil kontroll, döntés-előkészítési folyamatok, Civil Érdek-képviseleti
Fórumok, Érdekegyeztető és Felügyelő tanácsok).
Dátum
Időpont
Helyszín
I. MODUL
2014.03.17. 15:00-17:00 Kapuvár, Győri út 2. – Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár
2014.03.17. 18:00-20:00 Lövő, Fő u. 32. – Szolgáltató és Kulturális Központ
2014.03.18. 15:00-17:00 Csorna, Szent István tér 36. – Városi Művelődési Központ
2014.03.18. 18:00-20:00 Fertőd, Madách sétány 1. – Polgármesteri Hivatal
2014.03.21. 16:00-18:00 Pannonhalma, Petőfi Sándor utca 25. – Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
2014.03.22. 16:00-18:00 Tét, Debrecen utca 3. – Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ
II. MODUL
2014.03.24. 15:00-17:00 Kapuvár, Győri út 2. – Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár
2014.03.24. 18:00-20:00 Lövő, Fő u. 32. – Szolgáltató és Kulturális Központ
2014.03.25. 15:00-17:00 Csorna, Szent István tér 36. – Városi Művelődési Központ
2014.03.25. 18:00-20:00 Fertőd, Madách sétány 1. – Polgármesteri Hivatal
2014.03.28. 16:00-18:00 Pannonhalma, Petőfi Sándor utca 25. – Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
2014.03.29. 16:00-18:00 Tét, Debrecen utca 3. – Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ
Javasoljuk, hogy:
• az előadásokra a szervezet azon vezetői jöjjenek el, akik a vonatkozó témák felelősei.
• a szervezet hatályos (vagy tervezett) létesítő okiratának, illetve egyéb szabályzatainak, valamint az
elmúlt két év éves beszámolóinak másolatát hozzák magukkal, hogy az esetleges konkrét kérdéseiket
az előadások során, vagy azokat követően fel tudják tenni.
• az ülőhely biztosítása érdekében ajánljuk, hogy a szervezet jelezze részvételét (regisztráljon) az
előadásokra alapítványunk honlapján: www.civilagenda.hu (Naptár- Előadások, rendezvények)
Támogatóink:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Együttműködési Alap – NEA-TF-13-SZ-0487
Kazinczy Ferenc Művelődési Ház Pannonhalma (díjmentes terem biztosítása)
Szolgáltató és Kulturális Központ Lövő
(díjmentes terem biztosítása)
Fertőd Város Polgármesteri Hivatala
(díjmentes terem biztosítása)
Elérhetőségeink:
Honlap: http://www.civilagenda.hu
E-mail: cinke@civilagenda.hu

Telefon:
+36 70/938-9400 16h - 20 h
Székhely: H-9400 Sopron, Gazda utca 22.
Postacím: ASA-CAA H-9401 Sopron, Pf.: 217.

