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A közművelődés és közösségfejlesztés  
lehetőségei az élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódó  

kompetenciák fejlesztésében 
műhelymunka az egész életen át tartó tanulás jegyében

A Tempus Közalapítvány – partnerségben a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületével és a Békés Megyei IBSEN 
Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft. Kulturális Irodájával – tisztelettel meghívja Önt és munkatársait 
a fenti műhelymunkára, melyet az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó intézmények és szervezetek tagjai,  
munkatársai számára szervezünk annak érdekében, hogy szakmai tapasztalatcseréjükhöz, önérvényesítésükhöz, 
partnerség- és hálózatépítési ambícióikhoz hozzájáruljunk a témában.  
A rendezvény kapcsolódik a Tempus Közalapítvány által koordinált Partnerségépítés, regionális LLL hálózatok 
fejlesztése című projekthez, melyet az Európai Bizottság támogat és az egész életen át tartó tanulás 
(lifelong learning - LLL) stratégiájának elterjesztését célozza. 
Helyszín: Ibsen Ház - Békéscsaba, Andrássy u. 3.
Időpont: 2010. november 23.
Program:
10:00-10:20  Köszöntés, egymásra hangolódás 

Abari-Ibolya Emese, projektkoordinátor, Tempus Közalapítvány 
Pocsajiné Fábián Magdolna, Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete   

10:20-10:50 A közösségfejlesztő folyamatok, módszerek hatása az állampolgári kompetenciák kialakulására 
Előadó: Pocsajiné Fábián Magdolna, szociológus 

10:50-11:10 Az előadás facilitált feldolgozása interaktív csoportmunkában 
11:10-11:30 Kávészünet 
11:30-12:00 A közösségi művészetek szerepe, lehetőségei az élethosszig tartó tanulásban 

Előadó: Dombi Ildikó, művelődési és felnőttképzési menedzser 
12:00-12:30 Közösségfejlesztő munka Furugyon – szociális és állampolgári kompetenciák 

Előadó: Molnárné Juhász Eleonóra, szociális munkás 
12:30-13:00 Az előadások facilitált feldolgozása interaktív csoportmunkában 
13:00-13:30 Ebédszünet 
13:30-14:15 A Tempus Közalapítvány aktuális pályázati lehetőségei 

Előadó: Horváth Katalin, az Európa a polgárokért pályázati program koordinátora 
14:15-14:30 Plenáris zárás, összegzés
14.30-15.00 Fakultatív program: az Ibsen Ház megtekintése

A rendezvényen való részvétel ingyenes, melyre várjuk jelentkezését 2010. november 17-ig. 
Regisztrálni az alábbi linken tud http://tempus.tpf.hu/reglap/index.php a következő felhasználónév 
megadásával: lifelong.
Jelentkezés a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületénél is lehetséges: 
E-mail: civil@bmk.hu, civil@kfbme.hu, telefon: 06/30-2260322.
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„Irodalmi humor Békés megyében“
2010. október 30-án a füzesgyarmati 

Thermál Hotel Gara, Szitás Erzsébet ter-
mében került megrendezésre az Ösvény 
Esélynövelő Alapítvány szervezésében 

az „Irodalmi humor Békés megyében” 
című előadás.

Az Ösvény Esélynövelő Alapítvány 
a Békés Megyei Önkormányzat által, a 
Békés megyei kulturális élet élénkíté-
sére kiírt pályázatán 200.000 Ft visz-
sza nem térítendő támogatást nyert 
a Bárka irodalmi folyóirat szerkesz-
tősége által összeállított   irodalmi est 
megrendezésére.2002-2003-ban az Ala-

pítvány rendezte meg Füzesgyarmaton a 
Füzes-Fesztivált színes programokkal. A 
szervezet már akkor is fontosnak tartot-
ta, hogy elhozza a településre a kultúrát. 
Az elmúlt években az alapítvány – az ala-

kuló céljainak megfelelően – a foglalkoz-
tatást, az embereken való segítést tekin-
tette a legfontosabb küldetésének, de a 
mai napig megmaradt az az igénye, hogy 
távol a nagyvárosoktól, részese lehessen 
az igényes kultúra elterjesztésének Békés 
megye utolsó északi településén.

Az „Irodalmi humor Békés megyében” 
című est szereplői voltak: Csomós Lajos, 
Kara Tünde, Bartus Gyula színművé-
szek, Kiss László író, Vozár M. Krisztián 
zongoraművész és Dr. Elek Tibor iroda-
lomtörténész.

Csontosné Lakatos Gabriella

Három évesek lettünk!
A Barangoló Közhasznú Egyesület 

születésnapi ünnepségre hívta Végegy-
háza lakóit és együttműködő partnereit 
2010. október 2-án délután a Gyűjtemé-
nyes Házba. Egyesületünk 2007.október 
3-án lett hivatalosan bejegyezve és akkor 
még csak körvonalaztuk a tíz alapító ta-
gunkkal, hogy melyek azok a tevékeny-
ségek, amelyek hiányoznak a községben 
és jó lenne megszervezni. 3 év elteltével 
elmondhatjuk, hogy ezen programok 
nagy része hagyománnyá lett, amely 
részben köszönhető az elnyert több, mint 
két millió forint értékű pályázati forrás-
nak. Tagjaink között is kezd kialakulni 
az a munkamegosztás, mellyel könnyeb-
ben haladunk előre. A kezdetektől fogva 
törekedtünk az együttműködésre, de eb-
ben az évben teljesedett ki ez a munkánk 
a Civil Kerekasztal létrehozásával, hiszen 
nagyon jó, partneri kapcsolat alakult ki 
a civil szervezetek, önszerveződő közös-
ségek és községünk intézményei között. 

Egyesületünk két újabb szakkört in-
dított el térítésmentesen ebben a tanév-
ben. A Barangoló Százlábú Tánccsoport 
október 15-én délután tartotta első fog-
lalkozását a végegyházi művelődési ház-
ban, ahol 19 alsó tagozatos gyerek tette 
meg első tánclépéseit.  A későbbiekben 
tervezzük azt is, hogy egy-egy betanult 
tánccal fellépünk községi rendezvénye-
ken is, de a legfontosabb, hogy a baran-
goló százlábú tánccsoportosok ügyes 
mozgású, vidám kis csapattá kovácso-
lódjanak össze.

A Barangoló Gyermek Íjász Klub 
október 16-án délelőtt kezdte meg mű-
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ködését a Barangoló Gyűjteményes Ház 
udvarán kialakított lőpályán. A tizenhat 
vállalkozó kedvű diák először a biz-
tonsági szabályokat ismerte meg, majd 
következhettek az első lövések. Az el-
következendő foglalkozásokon a gyere-
kek elsajátíthatják az íjászat elméleti és 
gyakorlati tudnivalóit, megtanulhatják, 
hogyan kell versenyszerű körülmények 
között hódolni ennek a szép sportnak.

Októberben újból találkoztak a Civil 
Kerekasztal tagjai, hiszen májusi találko-
zásunkkor mindenki egyetértett azzal, 
hogy ezek a havi rendezvények nagyon 
gyümölcsözőek, folytatnunk kell. A vég-
egyházi intézmények, civil szervezetek, 
önszerveződő közösségek képviselői-
ként elsőként a 2010-11-es év várható 
programjairól, a havi találkozók témái-
ról, feladatairól egyeztettünk, valamint a 

jövő évi rendezvénynaptár elkészítéséről 
is szó esett és köszöntöttük új tagjainkat.

Horváth Judit

Megalakult a Duna Média Hálózat
Október 28-30.között tartotta ala-

kuló konferenciáját a Duna Stratégia 
keretében létrejövő Duna Média Háló-
zat a szerbiai Újvidéken. A háromnapos 
rendezvényre Békés megyéből a békési 
székhelyű EUNET Európai Együttmű-
ködési Hálózatokért Alapítvány kapott 
meghívást.

A konferencián nemzetközi intézmé-
nyek, regionális és helyi rádiók és tele-
víziók, az írott sajtó, hírügynökségek, 
mobiltelefon- és internet szolgáltatók, 
állami közigazgatási és helyi önkor-
mányzatok, kulturális és oktatási-tudo-
mányos intézmények és civil szerveze-

tek képviselői vettek részt a Duna menti 
14 országból. A Duna Médiahálózat 
alapvető célja a régió népszerűsítését 
szolgáló médiastratégia létrehozása, az 
írott és elektronikus sajtó műsor- és in-
formációcseréjének megszervezése, kö-
vetkezésképpen a régió területén folyó 
információáramlás fellendítése. A há-
lózat támogatást nyújt a civil szerveze-
teknek és a helyi önkormányzatoknak, 
hogy jobban bekapcsolódjanak a régió 
társadalmi fejlesztésének folyamatába. 

Az EUNET Alapítvány elnökének 
kezdeményezésére a hálózat egyik 
alhálózata a civil szervezetekből szerve-
ződik. Ennek előkészítését az EUNET 
vállalta. A médiahálózatról további 
részletek a www.damenetwork.eu hon-
lapon olvashatók.

Dr.Kibédi-Varga Lajos

Sajtótükör
Egy nap az elfogadásért és segítésért

Az autizmus napja elnevezéssel már hetedik alkalommal 
szervezett programot tegnap a megyeszékhelyen a Csaba 
Centerben az AUT-PONT Alapítvány. Szántó Tamás el-
nök beszédében kiemelte: ma hazánkban, átlagban minden 
százhatvanadik gyermek autizmussal születik, ezért lénye-
ges az elfogadás és a segítés, hogy beilleszkedhessenek. Ta-
pasztalatai azt bizonyították, hogy legtöbbször az ismeret-
hiány okozza az emberek idegenkedését az autizmussal élő 
fiatalokkal szemben: ugyanis annak nincsenek külső, arcon 
vagy a test más részén felismerhető jegyei, de viselkedésük-
ben és gesztusaikban már eltérnek az átlagtól. 

Ezért igyekezett az alapítvány olyan rendezvényt létre-
hozni, melyen szórakoztató módon kerülhetnek közelebb 
az autizmussal élők a kilátogató közönséghez. Kiállítást 
rendeztek az autizmussal élő gyermekek alkotásaiból, a 
Harruckern János Közoktatási Intézmény is hangszeres elő-
adással kedveskedett. Emellett több gyermekműsor szere-
pelt a programban.

forrás: BMH, 2010.10.16.

Gábortelep első háza új életre kelt

A közigazgatásilag Medgyes bod záshoz tartozó 
Gábortelep első házát egy idős néni használatba adta a 
Medgyesbodzás-Gábortelep Baráti Körnek. A kör tagjai, 
élükön Czene Gézáné helytörténeti kutatóval, gyűjtemé-
nyük egy részéből berendezték a szoba, konyha és tornácból 
álló kis házat. A nézelődők néhány percre a XX. század első 
felében találják magukat. 

- A falu lakói adták össze a tárgyakat, a bútorokat, a dísz-
és használati tárgyakat. Van baba-, szódásüveg- és régi rá-
diógyűjteményünk is – mutatott körbe Czene Gézáné. Az 

udvari melléképületben pedig a gazdálkodáshoz szükséges 
eszközök láthatók, többek között, amelyekkel a mezőgazda-
ságban dolgoztak. Ezenkívül akad kovácsfújtatójuk is.

- Gyűjteményünk folyamatosan gyarapszik. Mindig ke-
rül elő valami valamelyik padlásról. Most egy 1903-as vé-
kát kaptunk, amellyel terményt mértek hajdanán – mondta 
a gyűjtemény kezelője. A tájház rendezvények idején tart 
nyitva, illetve kérésre megbeszélt időpontban is elkalauzol-
ják az érdeklődőket.

forrás: BMH, 2010.10.20. 

A fiatalokat megtanítják nemet mondani a drogokra

Interaktív iskolai foglalkoztatásokon figyelmeztetik a gye-
rekeket a droghasználat veszélyeire a gyulai Független Egye-
sület szakemberei. A drogprevenciós munkacsoportot azzal 
a céllal hívták életre, hogy kiépítsenek egy jól működő, fel-
világosító és megelőző tevékenységen alapuló szolgáltatást 
a megyében. Rendszeresen megjelennek általános és közép-
iskolákban, s az órákon a korosztályra szabott felvilágosítás 
mellett lehetőséget adnak a fiataloknak arra is, hogy elmond-
ják véleményüket, tapasztalataikat a témával kapcsolatban. 

- Az interaktív módszer sokkal eredményesebb a ha-
gyományos óratartásnál – összegezte tapasztalataikat dr. 
Fleischmann Enikő, az egyesület elnöke. – Munkacsopor-
tunk legfőbb célja, hogy segítse a fiatalokat problémáik meg-
oldásában, a nemet mondás elsajátításában. Szeretnék elérni, 
az érintettek bátran kérjenek segítséget a szakemberektől. A 
munkacsoport működési költségeit az egyesület jelenleg tel-
jes egészében saját erőből biztosítja, ám hosszabb távon min-
denképpen a fenntartók támogatásában bíznak.

forrás: BMH, 2010.10.25.
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Bemutatkozik …  
a Margaréta Családos Egyesület

2010 júliusában megalakult Füzesgyarmaton a Margaréta Családos Egyesület. Az egyesület elnöke: Kovácsné Czeglédi Mária
Az egyesület célja: 
Az Egyesület a város területén élő azon családokat és nagycsaládokat fogja össze, akik nem csak maguknak, de a környezetük-
ben élőknek is szeretnének valami hasznosat átadni, és ezen célok érdekében tevékenykedni.
A célok között szerepel a családok és nagycsaládok érdekeinek képviselete; az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házassá-
gért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése, családi rendezvények szervezése. Felmutatni a társadalomnak azokat az 
értékeket, amelyeket a családok, nagycsaládok képviselnek; rendezvények, konferenciák, tanfolyamok és szakmai tanulmány-
utak szervezése, a családok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése, a közösség működtetése.
Az egyesület elnöke a létrehozás körülményeiről és a szervezet tevékenységéről így nyilatkozott: „2010. július 29-én több 
füzesgyarmati édesanyával és édesapával hoztuk létre a Margaréta Családos Egyesületet, mert nagy hiányát éreztük egy olyan 
közösség meglétének, ahol a családok, nagycsaládok együtt tevékenykednek nem csak saját magukért, hanem a település la-
kosaiért. Az elmúlt években -  sok szülővel összefogva -  segítettük, szerveztük azokat a rendezvényeket, amelyek valamilyen 
módon a gyermekekhez, családokhoz kapcsolódtak. Nem szerettük volna kizárni az 1 és 2 gyermekes családokat sem, hiszen 
1 vagy 2 gyermek születése is családdá teszi a párokat, ezért lett a nevünk családos és nem nagycsaládos egyesület.
A Békés Megyei Bíróság a szervezetet nyilvántartásba vette, közhasznú fokozattal. A végzés 2010. szeptember 29. napján 
jogerős lett. Az idei évre tervezett programjaink között szerepel a sportnap és karácsonyi ajándékkészítés-kézműveskedés. A 
Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége különböző pályázatok benyújtásával szeretné az Egyesület munkáját tartalmassá 
tenni. 
A szervezet elérhetősége: margareta.egyesulet@gmail.com, ahova szívesen várjuk az információkat, a megkereséseket, vala-
mint az új kapcsolati lehetőségeket.”

A bemutatkozó anyagot készítette: Csontosné Lakatos Gabriella

Pályázatok
Civil érdekérvényesítés  

és közösségfejlesztés 2010-2011

Az Ökotárs Alapítvány a Trust for Civil 
Society in CEE forrásainak felhaszná-
lásával pályázatot ír ki magyarországi 
(bármilyen témán és tevékenységi terü-
leten dolgozó) civil szervezetek érdek-
érvényesítő képességét növelő progra-
mokra.
A program célja a civil szervezetek ér-
dekérvényesítő, érdekképviseleti és a kö-
zösségi részvételt szolgáló tevékenysége-
inek megerősítése és fejlesztése elsősor-
ban (de nem kizárólag) a vidéki telepü-
léseken, bármely témában vagy ügyben.
A felhívás keretében - egyebek mellett - 
az alábbi tevékenységekre lehet támo-
gatást kérni:
•	civil szervezet(ek) érdekérvényesítő 

kampányai, akciói (különösen az 
olyan modellértékű tevékenységek, 
amelyek eredménye máshol is hasz-
nosítható) 

•	az érdekérvényesítést szolgáló állás-
foglalások, előkészítő és háttéranya-
gok készítése illetve (szükség esetén) 

a bírósági jogérvényesítés 
•	a helyi és regionális döntéshozatal-

ban való közösségi és társadalmi 
részvételt szolgáló civil hálózatok, 
munkacsoportok és más együttmű-
ködések létrehozása és/vagy tovább-
fejlesztése 

•	a civil szervezet(ek) tagságának, 
társadalmi bázisának, elismertségé-
nek növelése, a szervezet fejlesztése 
a hatékonyabb érdekérvényesítés 
céljából 

•	az érdekérvényesítés és a társadal-
mi részvétel oktatása, elsősorban a 
helyi civil és regionális szervezetek 
ezirányú képzése 

Beadási határidő: 2010. végéig folya-
matos. Pályázni kizárólag online lehet, a 
http://adomanyi.okotars.hu oldalon!
Bővebb információ: Sólyom Éva, 
solyom@okotars.hu, +36 1 411-3500

„Közhasznú számítógépek”
Az Országos Informatikai Programiro-
da pályázatot hirdet „Közhasznú szá-
mítógépek” címmel. 

A pályázat célja: Lehetőséget teremteni a 
társadalmi szervezeteknek, alapítványok-
nak, tehát a non-profit szervezetek és az 
általuk fenntartott intézmények számára, 
számítógépparkjuk bővítésére komplett 
számítógépes szolgáltatási csomagok 
segítségével – a szokásosnál kedvezőbb 
feltételekkel –, illetve segíteni a meglévő, 
elavult gépek korszerűbbre váltását.
 Pályázati regisztrációs díj: a pályázat 
benyújtása díjmentes, nincs pályázati 
regisztrációs díj. 
A pályázati önerő mértéke: A komplett 
szolgáltatási csomagok értékének* 46-
48%-áért, tehát kevesebb, mint a feléért 
juthatnak hozzá a nyertes pályázók. 
A pályázati csomag felhasználása: Az 
informatikai csomagok egyaránt fel-
használhatóak irodai adminisztrációs, 
ügyfélszolgálati feladatokra, de akár az 
intézmények szolgáltatásait igénybeve-
vők használatára is beállíthatóak (példá-
ul teleházban, oktatási célra, stb.) 

A pályázók köre: 
1. Civil és/vagy jótékonysági szerve-

zetek (pl: alapítványok, egyesületek, 
sportkörök, közhasznú kft-k, stb.), 
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vagy 

2. az 1. pontban írt szervezetek által 
fenntartott intézmények (a fenti szer-
vezetek által fenntartott bármely in-
tézmény) 

A pályázat során kiemelten – de nem 
kizárólagosan – támogatottak a köz-
oktatási intézményeket segítő és/vagy 
azokkal együttműködő szervezetek.
A megpályázható informatikai alap-
csomag: 
Márkás Pentium 4 kategóriájú számító-
gépek jogtiszta szoftverekkel. A pályáza-
ton márkás, felújított számítógépekből 
álló 4 illetve 8 gépes csomagokra, vala-
mint különálló számítógépre lehet je-
lentkezni. Lehetőség van több csomag 
egyidejű megpályázására is. Minden 
csomag alkalmas az Internet-használa-
ton túl a hagyományos irodai, oktatási és 
egyéb általános számítógépes feladatok 
elvégzésére (például szövegszerkesztés, 
táblázatkezelés). Minden kiépítéshez ha-
sonló szoftvercsomag tartozik: az operá-
ciós rendszer jogtiszta Microsoft Win-
dows XP Professional operációs rend-
szer (előtelepítve, beállítva). Továbbá az 
OpenOffice.org magyar nyelvű Micro-
soft Office kompatibilis irodai program-
csomag is telepítésre kerül, mely a szö-
vegszerkesztő és táblázatkezelő funkción 
túl rendelkezik egyebek közt bemutató 
és weblapkészítő funkciókkal is. 
Részletes pályázati kiírás megtalálható: 
a www.oiphun.eu oldalon.   
A pályázat benyújtásának formája: A 
pályázatra a pályázati e-adatlap hiány-
talan kitöltésével (mely elérhető a www.
oiphun.eu oldalról), és egy legfeljebb 2 
oldal terjedelmű intézményi ismertetőt 
mellékelve lehet jelentkezni.
Benyújtási határidő: A pályázatok be-
adása november 22-ig folyamatos.   
További információ az Országos Infor-
matikai Programiroda információs vo-
nalán kérhető: 06-70/310- 29 -81

Felhívás ifjúsági civil szervezetek 
támogatására

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt., 
az FSZH – Mobilitás Országos Ifjúsági 
Szolgálat, valamint az Északi Támpont 
Egyesület megbízásából a Regionális If-
júsági Tanácsokon keresztül támogatási 
felhívást hirdet ifjúsági civil szervezetek 
támogatására. 
A támogatás célja
Olyan, a fiatalok kezdeményezésére és 

szervezésében megvalósuló, települési 
szintű programok, kampányok támoga-
tása, amelyek az egészséges életmódot 
népszerűsítik. 
A rendelkezésre álló keretösszeg: 1 000 
000 Ft, azaz egymillió forint régiónként.
A támogatás igényelhető összege és 
formája
A támogatás vissza nem térítendő pénz-
beli támogatás, melynek folyósítása egy 
összegben, előfinanszírozás formájában 
történik. 
A támogatás mértéke legalább 250 000 
Ft, illetve legfeljebb 500 000 Ft.
Támogatási időszak: A 2010. december 
15. és 2011. június 30. közé eső időszak.
A támogatottak köre
A Dél-alföldi régióban székhellyel ren-
delkező, társadalmi szervezetek (kivéve 
pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szer-
vezetek, szakszervezetek), amelyek: 
-   gyermek és ifjúsági közösségeket fog-
nak össze; 
-   vagy a gyermek és ifjúsági közösségek 
számára szolgáltatásokat biztosítanak; 
-   vagy a gyermek és ifjúsági korosztály-
ok érdekeinek képviseletét vállalták fel 
létesítő okiratukban;
- vagy más, az alapszabállyal/alapító ok-
irattal egyenértékű dokumentumban a 
gyermek és ifjúságügyet kiemelt célként 
jelenítik meg.
Jelen felhívásra egy szervezet/pályázó 
csak egy pályaművet nyújthat be.
A pályaművek benyújtásának módja és 
helye
A benyújtandó Projekt űrlap letölthető 
a www.mobilitas.hu/dariszi oldalról, 
majd E-mailen kell elküldeni a Mobilitás 
Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-alföldi 
Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodába, a 
dariszi@mobilitas.hu címre.
A pályaművek benyújtásának határ-
ideje: 2010. november 15. 24h

Pályázati lehetőség civil  
szervezeteknek

A Nonprofit Információs és Oktató 
Központ (NIOK) Alapítvány és az OTP 
Bank ismét kiírja pályázatát civilszerve-
zeteknek online adománygyűjtő rend-
szerbe való belépésre. A www.adhat.hu 
portálon a programba csatlakozó civil-
szervezetek számára az adományozók a 
web áruházbakban használt bankkártyás 
fizetési módszerrel utalhatnak pénz-
adományokat, az OTP Bank jóvoltából 
kedvezményes kezelési költség mellett. 
E rendszer használatát a NIOK Alapít-

vány térítésmentesen biztosítja a most 
belépő szervezeteknek, az OTP Bank 
pedig a tranzakció költségét csökken-
tette le a piaci árnál lényegesen alacso-
nyabbra. A mostani körben további 100 
civilszervezetnek ad lehetőséget a NIOK 
és az OTP Bank, hogy pályázat útján be-
kerülhessenek a rendszerbe.
A jelentkezés feltételei:
-    a szervezet legyen Magyarországon, 

legalább 2010. január 1-e előtt be-
jegyzett, 
-    közhasznú, vagy kiemelkedően 
közhasznú státusszal bírjon,

-    regisztrált adatlapja legyen a www.
adhat.hu portálon,

-    az adatlapján legyenek a kötelezően 
és ajánlottan megjelölt mezők ki- ill. 
feltöltve,

-    folytasson adománygyűjtő tevé-
kenységet,

-    legyen konkrét programja, terve, 
amihez az adományokat gyűjti (és 
ezt a pályázatban be is kell mutatni).

Pályázni az adhat.hu portálon keresztül 
az alábbi linken lehetséges:
www.adhat.hu/otppalyazat 
A pályázatok beadásának határideje: 
2010. november 20.
A pályázatokat a NIOK Alapítvány és 
az OTP Bank közösen bírálják el. A pá-
lyázat elbírálása során előnyt élveznek 
(de nem kizárólagosságot) azok a civil 
szervezetek, amelyek a gyermekegész-
ségügy/fiatalok oktatása/segítséggel élők 
elfogadása területek valamelyikén tevé-
kenykednek.
További információk:
OTP Bank – Szabó Dóra, +36 1 486 
6356, SzaboDo@otpbank.hu
NIOK Alapítvány – Gönczi Márta, +36 
1 315 3151, adhat@niok.hu

„Könyvtámasz 2010“

A Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány 
„Könyvtámasz 2010“ néven könyvado-
mány pályázatot hirdet hátrányos helyze-
tű csoportokat támogató civil szervezetek 
számára. 
A pályázat célja: hátrányos helyzetű 
közösségeket és egyéneket támogató 
nonprofit szervezetek könyvtárainak ki-
alakítása, bővítése, kulturális és szabad-
idős programjainak támogatása könyv-
adományok biztosítása által. 
Az egy pályázó által elnyerhető könyv-
adomány maximális értéke: 500 000 Ft 
A megpályázható könyvadomány jellege: 

- gyermek és ifjúsági irodalom 
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Rendezvények

- szépirodalom 
- gyermek és ifjúsági ismeretterjesztés 
- egyéb ismeretterjesztés 
- szórakoztató irodalom 
- hitéleti könyvek 

A pályázaton való részvétel feltételei: 
- a pályázók Magyarországon bejegy-

zett társadalmi szervezetek - egyesüle-
tek vagy alapítványok, illetve történel-
mi egyházak jogi személyiséggel ren-
delkező szervezeti egységei lehetnek 

- a pályázó hátrányos helyzetű csopor-
tok, egyének támogatásával foglalko-
zik 

- a pályázó szervezet kis helyi közösségi 
kezdeményezésre épül 

- nem költségvetési intézmény támoga-
tására jött létre 

- nem végez továbbadományozási, aján-
dékozási tevékenységet, illetve a Ma-
holnap Alapítvány adományát ilyen 
célra nem használja fel 

 A pályázó tevékenységének az alábbi 
feltételeknek kell megfelelnie: 

- a pályázó programjai helyi szükség-
letekre épülő civil kezdeményezést 

szolgálnak, célcsoportja hátrányos 
helyzetű egyének vagy azok csoportjai 
(hátrányos helyzet: etnikai, szociális, 
egészségügyi, kor szerinti stb.);  
- a pályázó tevékenysége általános 
közösségi értékek megerősítését szol-
gálja, amelyben a célcsoport rászo-
rultsága meghatározó. 

Beadási határidő: 2010. november 22. 
Részletes kiirás a  http://www.maholnap.hu 
oldalon található.
A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció kérhető a 06-1-321-2447-es vagy a 
06-20-359-7557-es telefonszámon, illetve 
a maholnap@t-online.hu e-mailcímen.

Szavak az esélyegyenlőségért

Békés Megyei Esélyegyenlőségi Iroda 
Battonya Esélyek Háza Szavak az esély-
egyenlőségért címmel irodalmi pályá-
zatot hirdet.
Az irodalmi pályázatra szépirodalmi stí-
lusú prózai műveket várunk maximum 5 
oldal terjedelemben. Pályázhat minden 

Békés megyei lakos. Nevezési díj nincs.
Téma: a szegénységgel sújtott emberek 
küzdelmekkel teli hétköznapjai. A min-
dennapok során megfogalmazódó lelki 
dilemmák, esélyek, esélytelenségek. Sze-
retnénk, ha az írók megszólaltatnák azt 
az értéket, amiből mindenek ellenére 
erőt nyernek, és azt a köteléket, ami kör-
nyezetükhöz, családjukhoz köti.
A műveket szakértő zsűri bírálja el. Ka-
tegóriánként az első három díjazott érté-
kes ajándékcsomagban részesül.
Kategóriák:

I. általános iskolások – 1. díj: 20 000 
Ft, 2. díj: 15 000 Ft, 3. díj: 10 000 Ft

II. középiskolások - 1. díj: 20 000 Ft, 2. 
díj: 15 000 Ft, 3. díj: 10 000 Ft

III. felnőttek: 1. díj: 50  000 Ft, 2.díj: 
30 000 Ft, 3. díj: 20 000 Ft értékű 
ajándékcsomag

Beérkezési határideje: 2011. január 20.
Bővebb információ: 
http://bekes.eselyekhaza.hu oldalon 
vagy a 06-68/457-753-as telefonszámon.

XI. CIVIL KULTURÁLIS BÖRZE
Időpont: 2010. november 19. 14.00h 
Helyszín: Civil Szervezetek Szövetsége (Békéscsaba, Árpád 
sor 2/7.)
Program:
Szakmai Fórum:

•	Előadó: Dr Arany Rita-üzemorvos
Téma: Foglalkozás- egészségügyi szabályok non-profit 
munkahelyeken 

•	Előadó: Tóth Miklós- Életfa Kulturális Alapítvány
Téma: Szívességbank

•	Előadó: Görbediné Boncza Katalin- Nyújtsd Segítő 
Kezed Alapítvány 
Téma: A ,,Nyújtsd Segítő Kezed Alapítvány” 
vállalkozásának bemutatása

Időpont: 2010. november 20. 
Helyszín: Ibsen Ház (Békéscsaba, Andrássy u.1-3.)
Program:
09.00 Megnyitó
09.10-17.00 Színpadi produkciók –ének, tánc (Kamara 
terem)
Kiállítás; a civil szervezetek kiállítása
Kézműves foglalkozás a Békéscsaba Városi Nagycsaládosok 
Egyesülete szervezésében 
A rendezvényen a részvétel ingyenes! 
Bővebb információ: Zelman Edit – 06/70-424-0822

Közösségi média - civil közösségek

A nonprofit közösségek hatékony működésének egyik gátja 
az online média lehetőségeinek gyenge kihasználása. 
Bár egyre több szervezetnek van saját honlapja, ezek a 
honlapok nagy energia befektetéssel, minimális látogatót 
tudnak vonzani. Az idő múlásával pedig a technológiai és 
szemléletbeli lemaradás egyre csak növekszik. 

Hogyan lehet másként, hatékonyan gondolkodni arról a 
lehetőségről, ami soha nem látott közelségbe hozta  híreink, 
tudásunk megosztását, koncentrálását?
Mit tudunk kezdeni ezzel a karnyújtásra lévő lehetőséggel? 

Tovább nő lemaradásunk, vagy fel tudunk zárkózni?
Ezen kérdések megválaszolásához kívánunk konferenciánkkal 
hozzájárulni. A jó példák megismerésével megtehetjük az első 
lépéseket azon az úton, amelynek célja nemcsak a felzárkózás, 
hanem a legkorszerűbb ismeretek elsajátítása és gyakorlati 
alkalmazása.

Az Életfa Kulturális Alapítvány 2010. december 10-én 
pénteken 10 órától “Közösségi média - civil közösségek” 
címmel szakmai konferenciát rendez, amelyre szeretettel 
várja a nonprofit közösségek tagjait, képviselőit. 
Helyszín: Békés Városi Kulturális Központ, Békés, Jantyik 
Mátyás utca 23-25.
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A konferencia témáinak és az előadóknak a rövid bemu-
tatása:

Gombos Zsoltnak az Online Marketing Akadémia 
egyik alapítójaként célja, hogy minél több kis és közép-
vállalkozás tudja kihasználni az internetes jelenlétet. 
Meggyőződése, hogy rengeteg olyan szegmens van még 
mindig Magyarországon, ahol egy jól felépített, online 
stratégiával könnyen ki lehet ugrani a konkurensek közül. 
Számtalan esetben bizonyította ügyfeleinek, hogy egy átdol-
gozott, új weboldallal hihetetlen eredményeket lehet elérni. 
Konferenciánkon a közösségi média szerepéről, hatásáról tart 
előadást, mindarról, ami miatt a közösségi média ma már ki-
kerülhetetlen tényező.

Vida Ági kismamaként két gyermek mellől kezdett vállal-
kozni és alig fél év alatt felépítette Magyarország leglátogatot-
tabb kismamáknak szóló blogját. Azóta 6 infoterméket készí-
tett gyermeknevelésről, önismeretről és online vállalkozásról. 
Ági nem untat fölösleges elmélettel, azt tanítja meg, ő hogyan 
éri el az eredményeit: tesztelt és bevált saját módszereket 
mutat meg. Konferenciánkon az online marketing lehetősé-
geiről tart előadást, többek között arról, hogy hogyan lehet 
naponta több ezer érdeklődőhöz eljuttatni honlapjaink híreit.  

Balogh Csaba (tsabeeka) a Goldenblog 2010 IT kategóriájának 
győztese, újságíró, webes tanácsadó, a Szegedi Tudomány-
egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének 
oktatója. Konferenciánkon a kis- és középvárosokban műkö-
dő civil szervezetek közösségi webes felületeken elérhető lát-
szólagos és valódi lehetőségeiről tart elődadást.

Koszecz Sándor Az Életfa Kulturális Alapítvány elnöke-
ként fontosnak tartja, hogy a nonprofit közösségek fel tudja-
nak zárkózni azokhoz az internetes lehetőségekhez, amelyek 
a nonprofit szervezetek szakmai eredményességét növelni 
tudják. 
Konferenciánkon az Életfa Alapítvány civilek számára aján-
lott lehetőségekről, képzésekről tart tájékoztatót.
A konferencián a részvétel a nonprofit közösségeknek ingye-
nes, de regisztrációhoz kötött. A jelentkezéseket sorrendben 
regisztráljuk. A részvételi létszám korlátozott, érdeklődés 
esetén kérjük az eletfa.hu honlapon található jelentkezési lap 
minél hamarabbi kitöltését.  
További információ Koszecz Sándortól kérhető az eletfa@
eletfa.hu címen, vagy a 20-542-3848-as telefonszámon.
Támogatók: Nemzeti Civil Alapprogram, Békés Városi Kul-
turális Központ

Az Életfa Kulturális Alapítvány képzései

A “Hazai pályázatírás és projektvezetési alapok” képzés célja:
•	 A hazai pályázatok tartalmi és formai követelményeinek megismertetése. 
•	 A szakszerű projektmegvalósítás módszereinek elsajátítása. 

A képzést azoknak a civil szervezetek vezetőinek és tagjainak szánjuk, akik a pályázatírás és projektvezetés közvetlen gyakorlati 
tapasztalatait kívánják megismerni és saját tapasztalataikkal összevetni. Akik saját szervezetük forrásbevonó képességét kívánják 
eredményesebbé tenni. Számítunk és építünk a résztvevők aktív, műhelymunkára épülő részvételére. 
Szükséges előképzettség: Civil szervezetek tevékenységében való aktív részvétel és az ebből adódó tapasztalatok megléte. 
Időtartam: 60 óra
Módszer:

•	 Kiscsoportos képzés gyakorlati feladatokkal. 
•	 Műhelymunkával és csoportos konzultációval. 

Az elektronikus ügyvitel képzés célja:
•	 Az informatikai kompetenciák fejlesztése, különösen az elektronikus pályázatírás- és ügyintézés területén. 
•	 Olyan tudás, ismeret és tapasztalat átadása, amely közvetlenül beépíthető a napi ügyviteli munkába. 
•	 A résztvevők a képzés során képessé válnak a legfontosabb online közösségi eszközök használatára. 

Az elektronikus ügyvitel alapozó képzést azoknak a civil szervezeti képviselőknek és tagoknak ajánljuk, aki mindennapi 
munkájuk során már megtapasztalták az informatikai és internetes tudás hiányának problémáit és szeretnének egyszerűbb, 
hatékonyabb csoportmunkát kialakítani szervezeteikben.
Szükséges előképzettség: alapfokú informatikai és internetes ismeretek (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, internetes böngésző 
felhasználószintű ismerete.) Időtartam: 20 óra

Általános tudnivalók a képzésekről:
A képzések célcsoportja: Békés és környéke civil szervezeteinek képviselői és tagjai.
A képzések helyszíne: Békés Városi Kulturális Központ (Békés, Jantyik Mátyás utca 23-25.)
Részvételi díj: civil szervezetek vezetőinek és tagjainak a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásának köszönhetően ingyenes 
A tanfolyamok kiscsoportos jellege miatt a jelentkezők száma legfeljebb 15 fő. Jelentkezni 2010. október 31-től lehet. A jelentkezést 
a létszám betelte esetén lezárjuk. 
Jelentkezési lap és további információ kérhető: a budai.tunde@bekesikultura.hu e-mail címen vagy a 06-66-411-142-estelefonszámon.  
A képzést a Nemzeti Civil Alapprogram  támogatásával és a Békés Városi Kulturális Központ  együttműködésével az Életfa 
Kulturális Alapítvány  indítja.

Képzések



9

2010 november BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA

Figyelmükbe ajánljuk…
Állam-civil Kapcsolatok
Az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebb-
ségi, Civil- és Vallásügyi Bizottsága 
és az Ökotárs Alapítvány, az Európai 
Nonprofit Jogi Központ a Polgár-Társ 
Alapítvány (Csíkszereda) konferenciát 
rendez 
„Állam-civil Kapcsolatok:   Mire jó és 
miért probléma a civil szervezetek tá-
mogatása“ címmel. 
Az esemény előadói közép-európai át-
tekintést adnak a közvetett és közvetlen 
állami-civil kapcsolatok főbb formáiról, 
elsősorban a közhasznúság rendszeréről 
és az állami támogatások szabályozá-
sáról, támaszkodva a témában a közel-
múltban elkészült hazai elemzésekre és 
az ebből fakadó ajánlásokra, valamint 
összehasonlítják ezeket a szomszédos or-
szágokban zajló hasonló folyamatokkal 
és aktuális trendekkel. Emellett szó lesz 
a hazai nonprofit joganyag jelenleg zajló 
felülvizsgálatáról és tervezett reformjá-
ról. Mindezeket parlamenti képviselők, 
a kormányzat képviselői valamint hazai 
és külföldi nonprofit szakemberek mu-
tatják be és vitatják meg a hallgatósággal. 
Helyszín és időpont: 
2010. november 25. 9.00-17.00 óra

Képviselői Irodaház (Budapest, 
Széchenyi rkp. 17, VII. emelet)

A rendezvény programja és a jelentkezé-
si lap a www.okotars.hu oldalon találha-
tó. Jelentkezési határidő: november 15.

Új irányok  
a civil kommunikációban
Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár 
elfogadta a fővédnök felkérést és köszön-
tőt mond a 8. Civilkomp konferencián. 
A minisztérium civil koordinációért 
felelős osztályvezetője „Civil jövőkép” 
címmel tart előadást, amiben szó lesz 
a NCA és az 1%-os törvények esetleges 
változásairól is.
A 8. Civilkomp november 25-26. kö-
zött kerül megrendezésre a Sajtóházban 
(Bp. VI. Vörösmarty u. 47/a.). A két nap 
érdekes-értékes témákat, számos ismert 
és vadonatúj kampányelemet, kommu-
nikációs módszert, valamint kapcsolat-
építési és tárgyalási lehetőséget kínál. 
A konferenciára való jelentkezés: folya-
matos, legkésőbb november 22. éjfélig
Részletes program és jelentkezési lap le-

tölthető a www.nonprofit.hu/események 
oldalról.

Tisztelt Civil Szervezeti  
Képviselők!

A Külügyminisztérium szervezetésében 
2010. október 21-én a Parlament adott 
helyet a magyar soros EU-elnökség pri-
oritásaival kapcsolatos konferenciának. 
A konferencián a megjelent civil szerve-
zeteket tájékoztatták a kormányzat állás-
foglalásáról, kitűzött feladatairól és kér-
ték a szervezeteket az együttműködésre. 
A tervezett civil szervezeteket érintő 
konferenciák: 
- 2011. január 8. Millenáris Park;
- 2011. február 17-18. Millenáris Park; 
- Civil-Kormányzati -Üzleti konferencia  

(április); 
- 2011. május 9. Európa Nap; 
- Önkéntesség Hete;
Kapcsolódó pályázatok: http://www.
kum.hu/kum/hu/bal/Aktualis/
Palyazatok/egyeb_palyazatok
Bővebb információt itt talál:
http://www.kum.hu/kum/hu/bal/
eu/2011_eu_elnokseg/
http://www.kum.hu/kum/hu/bal/
eu/2011_eu_elnokseg/elnoksegi_
publikaciok/
http://server1.nfgm.gov.hu/
dunastrategia

Újabb árcsökkenés  
a CivilTech programban! 
2010. november 1-től árfolyamváltozás 
miatt, tovább csökkentek a CivilTech 
programban elérhető termékek árai! 
Aktuális árakról bővebben tájékozód-
hatnak a CivilTech program termékka-
talógusában. 

Ajánlat csomagok  
civil szervezeteknek 

Szeretne szervezetének új, jogtiszta 
szoftvereket rendelni a CivilTech prog-
ramon keresztül, de nem tudja, mire 
lenne szüksége? A CivilTech csapata 
összeállított 3 ajánlat csomagot, amely 
kis, közepes és nagy szervezetek szá-
mára nyújt segítséget. Ezek a csomagok 

tartalmazzák, hogy a különböző méretű 
szervezeteknek milyen szoftverekre le-
het szüksége a sikeres működéshez és a 
mindennapi élethez. Ezeket a csomago-
kat, www.civiltech.hu oldalon, az Ajánlat 
csomagok menüpontban találja meg. A 
CivilTech programban szereplő termé-
kek listáját, a katalógus menüpontban 
olvashatja. 

Tájékoztató a 2010. évi NCA  
pályázatok aktuális állapotáról 
2010.10.19.

A 2010. évi NCA pályázatok szerződés-
kötési folyamata a végéhez közeledik – 
erről adunk részletes tájékoztatást.
6.251.457.178 forint értékben támogat-
ták idén az Nemzeti Civil Alapprogram 
Kollégiumai a civil szervezetek műkö-
dési és szektorfejlesztési pályázatait. Ed-
dig – még egy pályázati kiírásra lehet 
pályázni – összesen 18.547 pályázat ér-
kezett, ebből 11.063 működési és 1.307 
szakmai projekt nyert el pályázati pénzt. 
A működési pályázatokra átlagosan 
418.186 Ft-ot, míg a szakmai pályázatok-
ra átlagosan 1.595.114 Ft-ot ítéltek meg a 
testületek.
Működési támogatást megítélő kollégi-
umok és a szakmai kollégiumok dönté-
seiről és az egy nyertes pályázatra jutó 
támogatási összegekről készült grafikont 
a www.nca.hu oldalon tekinthetik meg.
A nyertes pályázatok 83%-ára már szer-
ződést kötöttünk, több mint 4,3 milliárd 
forintot ki is fizettünk a civil szerveze-
teknek. Természetesen a következő na-
pokban is folyamatosan kötjük meg a tá-
mogatási szerződéseket, kérjük a pályá-
zókat, hogy minél előbb küldjék meg a 
kiértesítő levelekben, illetve a hiánypót-
lási felszólításokban szereplő iratokat.

forrás: ESZA Nonprofit Kft.

Irány a Szövet, a civil ki-kicsoda! 

A Szövet egyszerre nonprofit adatbá-
zis és közösségi portál, amely a magyar-
országi civileknek készült. Regisztráljon 
minden civil - szervezet és egyén egy-
aránt -, hogy az interneten is felépüljön 
a hazai civil háló! Információk civil 
szervezetekről, munkatársakról, kap-
csolatok, hirdetmények. 
www.nonprofit.hu/szovet



10

2010 novemberBÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA

Álom és rémálom

„Az álom: a civil szervezet (egyesület, alapítvány) nyertes lesz 
egy államháztartási forrású pályázaton, s támogatási szerződést 
köthet az állami vagy önkormányzati szervvel, vagy a pályázatot 
lebonyolító kezelővel. A rémálom: a beszámoló el nem fogadása 
vagy utólagos ellenőrzés nyomán a Támogató vagy a Kezelő ‚el-
áll‘ a szerződéstől, s a teljes támogatási összeget a folyósításától 
számított büntetőkamatokkal együtt visszaköveteli.“ (nol.hu) 
A szerző - dr. Bíró Endre - azonos című és témájú kötete 
letölthető az Ökotárs alapítvány honlapjáról 
(www.okotars.hu)

Kézikönyv civileknek 
(negyedik, átdolgozott kiadás) 
Gyakorlati tanácsokkal segíti a civil szervezetek működését a 
könyv, mely ismerteti az egyesületek, alapítványok működé-

séhez és működtetéséhez szükséges tudnivalókat, tartalmaz 
pályázatírási tanácsokat, értekezik pénzügyekről, adomány-
gyűjtésről és még sok minden másról, ami egy civil szervezet 
életéhez hozzátartozik. 
Az ingyenes kiadvány megrendelhető a Nonprofit Könyves-
boltban: http://www.eucivil.hu/konyvesbolt/?id=623

Honlap-ajánló 
Békési Civil Szervezetek Háza

Felhívjuk a kedves Olvasók figyelmét, hogy elindult egy új 
honlap, a www.bekesicivil.hu, ahol híreket olvashatnak a bé-
kési civil szervezeteknél történt eseményekről, a Békési Civil 
Szervezetek Háza, Békési Nyugdíjasház és a „Népi lakóház” 
működéséről, tájékozódhatnak a legfrissebb pályázati kiírá-
sokról, megtekinthetik a képgalériát.

Böngésző

A Kőleves nem más, mint a közösségi adományozást, egy közös cél megvalósulását segítő internetes felület, amelyen 
keresztül a szereplők kommunikálhatnak egymással, és a cél megvalósításához szükséges adomány felajánlásokat 
megtehetik.
A szereplők így kisebb projekteket építhetnek együtt, melyeknek célja, valamilyen módon környezetünk, 
társadalmunk jobbítása, és ennek keretében mindenki azt adhatja bele a közösbe, amivel rendelkezik, amivel maga 
tud hozzájárulni egy-egy társadalmilag is hasznos cél sikeres kivitelezéséhez.

Miért éri meg Kőleves projektet indítani?
	Mert olyan projektet szervezhetünk meg a segítségével, amelyhez nincsenek meg előre az erőforrásaink
	Mert szervezetünket, projektünket megismertethetjük a nyilvánossággal
	Mert könnyen, egyszerűen követhetjük, hogyan épül a közös cél érdekében indított projekt
	Mert a jótékonyság egy új, és jövőbe mutató formája a közös, összefogásra alapuló adományozás.

Hogyan fő a Kőleves?
1. Látogasson el a www.adhat.hu/koleves oldalra, ahol - mint Főszakács - percek alatt összeállíthatja a projekt 

adatlapját.
2. Ha kész a projekt leírás, gondolja végig, mire van szüksége ahhoz, hogy megvalósuljon a terve. Például ha 

faültető projektet indít: meghatározza, hogy a már meglévő 10 facsemetéjéhez kell még 5 másik, meg 1 tonna 
föld, 20 ásó, és 30 liter trágya, 10 önkéntes és így tovább. 

3. A hozzávalókat az önjelölt Kukták, vagyis a segítők, adományozók adják. 
4. Ha egy projekthez megérkezett minden hozzávaló/összetevő, kész a Kőleves, és utóélete az oldalon tovább 

követhető egészen a projekt megvalósulásáig

Az ADHAT Kőleves projekttel a NIOK Alapítvány szándéka, hogy erősítse az együttműködéseken alapuló, a 
közösségek tagjait aktivizáló, az adományozással, jótékonysággal kapcsolatos összefogások működését, és generálja 
azok születését.
Főzzük ki együtt, hogyan legyen jobb a világ!
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KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK  
BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE

BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

SZOLGÁLTATÁSAI
Információszolgáltatás, tanácsadás, non-profit szakkönyvtár, adatbázis használata az 
egyesületi iroda nyitvatartási idejében: 

 Hétfő – csütörtök: 9.00 – 16.00 óra 

 Péntek: 9.00 – 13.00 óra

 Helyszín: Ibsen Ház Békéscsaba, Andrássy u. 3.
 

Tanácsadások civil szervezetek részére

Jogi tanácsadás:
a civil szervezetek alapításának, működtetésének, közhasznúsági fokozatának, illetve 

az ügyfelek nem pályázati forrásból megvalósuló programjainak, szolgáltatásainak jogi 
kérdéseivel kapcsolatos tanácsadás.

A tanácsadó neve: dr. Pethő Hajnalka Katalin; e-mail: piros.alma@t-online.hu; 
 

Könyvelési és adózási tanácsadás:
a civil szervezetek alapításának, működtetésének, közhasznúsági fokozatának, illetve 

az ügyfelek nem pályázati forrásból megvalósuló programjainak, szolgáltatásainak köny-
velési és adózási kérdéseivel kapcsolatos tanácsadás.

A tanácsadó neve: Vlcskó Jolán; e-mail: adouniokft@gmail.com 

Pályázati tanácsadás:
a civil szervezetek számára kiírt pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás, megfelelő 

kiírások felkutatása, tájékoztatás az adott pályázaton való részvétel feltételeiről.  A meg-
valósítással járó jogi és pénzügyi kötelezettségek, a pályázatban rejlő lehetőségek és 
veszélyek ismertetése. Dokumentáció összeállításával, elszámolással, fenntartási idő-

szakkal kapcsolatos technikai, szakmai tanácsadás.
A tanácsadó neve: Hajnal Edit; e-mail: civil@ifihaz.hu 

Civil szervezetek létrehozásával, működtetésével kapcsolatos tanácsadás: 
civil szervezetek létrehozásával kapcsolatos alapvető tudnivalók, adatlapok, forma-

nyomtatványok és kitöltésükkel kapcsolatos ismeretek átadása, gyakorlati segítségnyúj-
tás a Békés megyei civil szervezetek működtetéséhez

A tanácsadó neve: Pocsajiné Fábián Magdolna; e-mail: civil@bmk.hu 

A szakemberekkel történő személyes találkozókhoz előzetes telefonos (30/22-60-322)  
vagy e-mail-ben (civil@bmk.hu) történő egyeztetés szükséges! 

Bővebb információ: http://civilek.csabanet.hu/ciszok

CISZOK
CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
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