Dr. Piros Márta Ph.D. egyetemi docens
Kaposvári Egyetem. Kaposvár, Guba S. u. 40.
E-mail: mpiros@mail.atk.u-kaposvar.hu, tel: 82/505-831., mobil: 30/9-408-179

Információs Lap

	A civil (nonprofit) szervezet neve: CsaTolna Egyesület a Tolna Megyei Internet Fejlesztéséért
	Alapításának éve: 1998
	A civil (nonprofit) szervezet bejegyzett telephelye: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós utca 3.

pontos levelezési címe: 7102 Szekszárd, Pf.: 530.
telefonszáma: nincs, de elvben mindenki a mobilján elérhető
fax száma: nincs (e-mailban minden elintézhető)
email címe: info@csatolna.hu
	A civil (nonprofit) szervezet 

elnöke: Cserháti András és
titkára: Raksányi Gábor
	Kérjük jelölje meg a civil (nonprofit) szervezet jellegét (tevékenységi körét) – kérem a legjellemzőbbet szíveskedjen aláhúzni: 

	kulturális, 
	hagyományőrző, 

város (falu) védő, város (falu) szépítő, helyi érdekvédő, 
	karitatív, szociális, 
	pedagógiai, nevelési, oktatási, készségfejlesztő
	hobby, baráti, 

sport, 
környezetvédő, természetbarát, turisztikai, 
állatvédő
	egyéb éspedig internetes ismeretterjesztés

	Kérjük határozza meg az Önök civil (nonprofit) szervezetének hatókörét:    

	1. helyi, 2. kistérségi, 3. megyei, 4. régiós, 5. országos, 6. nemzetközi.
	Kérjük adja meg a civil (non-profit) szervezet taglétszámát: 40-50 közt változó

És ha van tagdíj, a tagdíjat fizetők számát: ugyanennyi
	Kérjük tájékoztasson az éves rendezvényeik (akcióik) számáról: személyes jelenléttel 10-12 körül, virtuálisan szinte naponta, folyamatosan 

Kérjük nevezze meg éves rendezvényeiket: “Lámpabolti Esték” előadássorozat,
	havi összejövetelek (szükség szerint), kirándulások, éves közgyűlés (“Zabszerda”)
	Milyen pénzügyi forrásból biztosítják a működési költségeiket: (évek átlaga, becsülve)

1.	vállalati egyéni támogatás aránya: 10 %
	állami, önkormányzati támogatás aránya:  20%
	saját bevétel aránya: 10% 

pályázatok útján elnyert támogatás: 10%
	Utolsó sikeres pályázatának megnevezése: 2001. MEH IKB, számítógép konfiguráció
5.	egyéb forrás: (1%-os felajánlás) 50%
	A civil (nonprofit) szervezet Internetes információszerzési módjai:

1.	Esélyegyenlőségi Minisztérium portálja (Internet) 
	www.nonprofit.hu 
	www.civil.info.hu

www.civilporta.hu
www.somogycivil.hu
egyéb, és pedig inkább Internet-, mintsem civil szervezet centrikus a tájékozódás
	Kérjük, jelölje meg az Önök civil (nonprofit) szervezetének tájékoztatási módja

1. 	A megyei önkormányzat honlapja,
2. 	A település honlapja,
3. 	Saját honlap és E-mail cím (elérhetősége) www.csatolna.hu, info@csatolna.hu
4. 	Egyéb, (Saját folyóirat): saját belső levelező lista (jellemzően napi 2-10 e-mail)
5.	Nincs saját honlapja, szeretne e felkerülni a rendelkezésre álló civil (nonprofit) szervezetek által működtetett (térségi) honlapokra, portálokra,
	Igen (milyen igénnyel)
6.	Nem tartja szükségesnek az Interneten való tájékoztatást.
	Ha díjmentesen részt vehetnének a Kaposvári Egyetem képzésén, milyen jellegű képzést igényelnének? Nem igénylünk ilyen képzést, de ha az anyaga Internetre kerül, üdvözöljük, szívesen használjuk, célirányosan keresgélünk benne.

	a civil (nonprofit) szervezetekre vonatkozó jogi,

közgazdasági, pénzügyi,
vezetési, szervezési,
kommunikációs (kapcsolattartás, reklám, marketing)
pályázatírói,
nonprofit menedzseri
speciális képzés (a szervezet tevékenységére jellemző új ismeretek)
	A képzés milyen időtartamú legyen?

	egy hétvégén tartott egy napos, 

több hétvégén tartott egynapos,
	egy hétvégén tartott kétnapos,

több hétvégén tartott kétnapos 
egyhetes
egyéb, éspedig
14. 	A képzés milyen módszerű legyen?
	előadás,

előadás és szeminárium (megbeszélés),
gyakorlati képzés (előadás nélkül),
	előadás, szeminárium és gyakorlati képzés,
	előadás és tréningjellegű,
tréningjellegű.
 15.	Igényelnének-e az előadások anyagából:	
		
IGEN
NEM
1. Jegyzetet,


2. Tankönyvet,


3. CD-t



A kérdezett adatok jelentős részére – és még sokkal többre – választ találnak itt:
http://www.csatolna.hu/hu/pool/bemutat.shtml 

üdvözlettel

Cserháti András elnök s.k.



