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Magyar Kultúra Napja
Kiállítások Békéscsabán

2011. január 20. 17.00 óra
Ibsen Galéria (Andrássy út 3. I. emelet)
Napsugaras öt év – jubileumi interaktív kiállítás az öt éves Békés Megyei
Napsugár Bábszínház bábjaiból és
díszleteiből.
A Bábföldi barangoló kiállítás február
28-ig tekinthető meg: kedd-péntek 1319 óra között, szombat 10-12 óra és 1519 óra között.

2011.január 21. 10.00 óra
Munkácsy Mihály Múzeum Múzsák
Terme (Széchenyi u. 9.)
„Rejtélyek a múltból – Békés megye
régészeti kincsei”
A kiállítás Békés megye régészeti feltárásaira kalauzolja el a látogatókat, akik
interaktív barangolás útján ismerkedhetnek meg az ásatások során előkerült kincsekkel és régészeti emlékekkel.
A kiállítás megtekinthető május 29-ig
hétfő kivételével naponta 10-18 óráig

2011.január 22.
Ibsen Étterem és Kávéház (Andrássy út 3.)
„Itt vagyunk!” A Schooltourmix.hu által meghirdetett Békés megyei ifjúsági,
képzőművészeti tehetségkutató kiállításának ünnepélyes megnyitója
A kiállítás február 15-ig látogatható a
Kávéház nyitvatartási idejében.
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TAN-FOLYAM

Tanulás a folyamatos fejlődésért
Program a Békés Megyei Civil szervezetek fejlesztéséért
A Közösségfejlesztők Békés Megyei
Egyesülete - partnerségben a Csabai
Szlovákok Szervezetével valamint az
Álláskeresők Egyesületeinek BácsKiskun Megyei Szövetségével - az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programja
(TÁMOP-5.5.3-08/02-2008-0011) keretében, Békés megyében tevékenykedő civil szervezetek számára komplex
szervezetfejlesztési programot valósított meg 2009. április 1 – 2010. szeptember 30. között.
A Közösségfejlesztők Békés Megyei
Egyesülete a megyében az egyik legnagyobb, legrégebbi komplex szervezetfejlesztési szolgáltatást nyújtó szervezet,
amely rendszeresen és szisztematikusan
építette ki több mint 15 éven keresztül a
civil szektort segítő szolgáltatásait. Ezek
közül különösen kiemelendőek azon
település, kistérségi közösségfejlesztő
programok, amelyekkel a hátrányos
helyzetű mikro-régiókban (Sarkad,
Szeghalom) segítettük a civil szervezetek közötti együttműködést, az egyes
települések helyi társadalmának erősítését.
A TAN-FOLYAM komplex szervezetfejlesztési program indítása számunkra azért jelentett szakmai kihívást,
mert még soha nem volt lehetőségünk

arra, hogy egy időben 32 civil szervezet részére nyújtsunk egyedi igényekre
épülő, sokoldalú szolgáltatást a probléma definiálásától, fejlesztéseken keresztül egészen a nyomon követésig.
A projekt alapvető célkitűzése a
Békés megyei civil szervezetek hatékonyabb működésének kialakítása,
valamint a hazai és nemzetközi pályázati források elérésének növelése volt.
Ennek érdekében a civil szervezetek
strukturális adottságaihoz igazodó, alkalmazkodó-képességüket, hatékonyságukat és fenntarthatóságukat javító
komplex szervezetfejlesztési szolgáltatásokat nyújtottunk, amelyek a tagság
bevonásával és részvételével általában
az egész közösség erősítésével lehetővé
tették a szervezetek fennmaradását, tevékenységüknek folytatását, és növelte
működésük stabilitását.
A projekt célcsoportját a Békés megyében bejegyzett klasszikus civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) jelentették.
A programba bevont szervezetek a
következők voltak:
AUT-PONT Autista Gyermekekért
és Fiatalokért Alapítvány, Békés Megye
Falusi Turizmusáért Egyesület, Békés
Megye Fenntartható Környezetéért
Egyesület, Békés Megyei Nők Egyesü-

lete, Biharugrai Hagyományőrző Egyesület, Csabai Kolbász Klub Egyesület,
Csabaszabadiért Egyesület, Ecsegfalvi
Közösségért Közhasznú Egyesület,
Egyensúly AE Egyesület, Eleki Szlovákok Egyesülete, „Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület (Mezőberény), Független Egyesület (Gyula), A Kistérség
Gazdasági Kulturális Felemelkedéséért
Közhasznú Egyesület, Körös-sárréti
Civil Szervezetek Szövetsége, Kötegyáni Baráti Kör Egyesület, Légúti Allergiás Betegek Békés Megyei Egyesülete, Magyar-Lengyel Baráti Kulturális
Egyesület, Maros-Körös Köze Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület,
Medgyesegyházi Fiatalokért Közhasznú
Egyesület, Mentálhigiénés Egyesület,
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete, Nagybánhegyesi Szlovák
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, Nagycsaládosok Egyesülete Orosháza, Nagycsaládosok Mezőberényi
Egyesülete, Okányi Településszépítők
Egyesülete, Pusztaottlakai Románok
Egyesülete, Pusztaföldvárért Kiemelten
Közhasznú Egyesület, Sarkad és térsége Ifjúságáért Egyesület, Templárius
Alapítvány (Gyomaendrőd), Újkígyósi
Polgárőrség, Város- és Környezetvédő
Egyesület (Mezőhegyes), Tisza család
Geszti Emlékköre Egyesület.

Kiadja:
a Közösségfejlesztők Békés Megyei
Egyesülete
Levelezési cím:
5600 Békéscsaba, Pf.: 570
E-mail: civil@bmk.hu
Szerkesztő:
Butora Hajnalka
Felelős kiadó:
Pocsajiné Fábián Magdolna
Nyomtatás:
Progresszív Nyomda Kft., Békéscsaba
Támogató:
Békés Megye Önkormányzata;

Zárókonferencia
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A projekt megvalósulásának
bemutatása
A projekt előkészítési szakaszában a
Békés megyei civil szektor helyzetelemzéséhez, a fejlesztési igények felméréséhez, a toborzáshoz és a kiválasztásra
irányuló módszertan kidolgozásához
kapcsolódóan megszülettek a projekt
alapját adó szakmai tanulmányok.
A projekt elindításával felállt a projektmenedzsment amely program zárásáig végezte munkáját, azaz biztosította
a projekt működtetését, eredményességét és hatékonyságát.
Az első időszak a projekt megvalósításának előkészítésével kapcsolatos feladatok megszervezéséből állt. Toborzás
előzte meg a szervezetfejlesztési folyamat lebonyolítását. A toborzás célja az
volt, hogy a potenciális civil szervezetek
megismerjék a program által nyújtott
támogatás elemeit, a komplex szervezetfejlesztési szolgáltatásokat és jelentkezésüket úgy nyújtsák be, hogy elkötelezettek legyenek a folyamatos aktív
részvételre.
A 2009. áprilisában kezdődött munka eredményeként - nyitókonferencia
keretében - 32 szervezettel kötött projektszerződést egyesületünk, 15 hónapon át tartó, komplex szervezetfejlesztési folyamatban való részvételre.
A projektbe bevont szervezeteket
mentorok segítették a projektgazdával
való együttműködésben és a szervezetfejlesztésben. A mentorok a projekt
szakmai vezetőjének irányításával végezték munkájukat.
A folyamat diagnózis felvétellel, azaz
a szervezetek működésében, tevékenységében zajló folyamatok elemzésével
kezdődött. Ez alapján a szervezetek igényeire, szükségleteire szabott fejlesztési
tervek készültek.
2009. decemberétől a bevont szervezetek klasszikus szervezetfejlesztésen és
a menedzsment területekhez kapcsolódó egyéni és csoportos fejlesztéseken
(képzéseken, tréningeken, tanácsadásokon, információs napokon) vettek részt
2010. áprilisáig.
Képzések, tréningek :
• Hazai pályázatíró tréning (24 órás)
• EU-s pályázatíró tréning (24 órás)
• Település-közösségfejlesztő képzés
(32 órás, bentlakásos)
• PR stratégia és munka a gyakorlat4
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ban tréning (24 órás)
• Projektvezetési tréning (32 órás
bentlakásos)
• Önkéntes szervezés tréning (24
órás)
• Workshop facilitátor tréning (32
órás bentlakásos)
A fejlesztés időszakában havi 5 féle
tanácsadás segítette a programban
résztvevőket:
• pályázati,
• pénzügyi,
• informatikai,
• szervezetfejlesztési,
• konfliktuskezelési,
• adminisztrációs,
• 1%-os,
• adománygyűjtési,
• szervezési,
• jogi
A projekt a nyomonkövetési szakas�szal folytatódott 2010. május 1. és 2010.
szeptember 30. között. Itt a fejlesztés hatékonyságát, eredményességét mértük,
valamint a szükséges további fejlesztéseket biztosítottuk a célcsoportnak,
mint pályázati, informatikai, facilitátor,
projektvezetés, közösségfejlesztés csoportos és egyéni tanácsadások.
A projekt honlapja folyamatos tájékoztatást nyújtott a program szakmai
megvalósításáról és az információközvetítés egyik fontos eszközeként szolgált (www.tan-folyam.hu) a résztvevők számára. A bevont szervezeteket
hírlevél is segítette, amely a nonprofit
szektort és a projekt aktualitásait érintő
információkat tartalmazta.
A projekthez kapcsolódóan 2010.
szeptember 18-án zárókonferenciát
szerveztünk, ahol bemutattuk a program eredményeit összefoglaló kiadványt is.
A projekt erőssége, hogy a megvalósítás során a nonprofit szervezeti menedzsment szakterületein történő képzések és tanácsadások szellemi kihívást,
a folyamatos szakmai feltöltődés lehetőségét jelentették a civil szervezeteknek és a szakmai vezetésének egyaránt.
A projekt eredményeit összegezve megállapítható, hogy erősödött az
Egyesületünk kapcsolatrendszere, valamint a projekt megvalósítása során a
szervezetfejlesztés területén bővültek
a tapasztalataink, gazdagodott a kiad-

vány és dokumentációs tárunk, olyan új
szakemberekkel kerültünk kapcsolatba,
akik előadóként a későbbiekben is partnereink lehetnek különböző szakmai
programok megvalósításában.
A résztvevő civil szervezetek között
új együttműködések alakultak ki. A bevont szervezetek szélesebb tagságának
fejlesztésével általában az egész közösségük erősödött. A szervezetek hosszú
távon hasznosítható ismereteket szereztek elméletben és gyakorlatban egyaránt. A nonprofit működéshez szükséges készségeik fejlődtek.
A TAN-FOLYAM program során elkészült oktatási segédanyagok hasznos
információkat nyújthatnak a későbbiekben a szervezetfejlesztés iránt érdeklődő civil szervezetek számára.
A program eredményességét a
szervezetektől kapott visszajelzések is
mutatják, néhány idézet:
„A szervezetfejlesztési tanácsadásnak
köszönhetően megfogalmaztuk, milyen
változások szükségesek az alapítvány, a
nappali intézmény, valamint a támogató
szolgálat színvonalas, hatékony működéséhez. Tudatosult a szervezet vezetésében, hogy különösen fontos a változások
megtervezése, a feladatkörök, a hatáskörök, a felelősségi körök pontosítása. Új
módszereket ismerhettünk meg a belső
kommunikáció javítása, a konfliktusok
kezelése és csökkentése érdekében”
AUT-PONT Alapítvány
„Hasznos információkhoz jutottunk,
új szervezetekkel ismerkedtünk, ezáltal
a kapcsolatrendszerünk bővült, ami a
jövőben partnerségi együttműködéseket
eredményezhet. Minden szervezett alkalom szellemi épülésünkre szolgált.”
Kötegyáni Baráti Kör Egyesület
„Sok új ismeretet szereztünk, amelyet hasznosítani tudunk a mindennapi
tevékenységünkben, bővült a kapcsolatrendszerünk. Formálódott a szemléletrendszerünk és tudatosabban végezzük a
tevékenységünket. Sokat fejlődött a kommunikációnk a szervezeten belül és kívül
is. A képzésen résztvevők önbizalma is
megerősödött.”
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete
Pocsajiné Fábián Magdolna
Hajnal Edit
Közösségfejlesztők Békés Megyei
Egyesülete
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Sajtótükör
Energiatakarékos segítséget nyújt a berényieknek
a „Fogjunk Össze”
Harminckét család cserélheti energiatakarékos hűtő- és
mosógépre régi készülékét, s huszonnyolc család jut energiatakarékos izzókhoz Mezőberényben a „Fogjunk Össze”
Közhasznú Egyesület jóvoltából. Miklósik Béláné, a civil
szervezet elnöke lapunknak elmondta, hogy az egyesületük
középsúlyos és enyhén súlyos értelmi fogyatékosokkal foglalkozik, számukra nappali intézményi ellátást biztosít. A volt
környezetvédelmi minisztérium pályázatai révén a szervezet
az egyesülethez tartozó családokat is segíti.
A szaktárcától elnyert támogatással 32 család számára
nyílt, illetve nyílik lehetőség, hogy energiatakarékos készülékre cserélje hűtő- és mosógépét. Huszonnyolc család pedig
energiatakarékos izzókhoz juthat, amelyek kiosztása tegnap
szintén elkezdődött. Az érintettek számára óriási könnyebbséget és jelentős megtakarítást hoz egyesületük segítsége.
forrás: BMH, 2010.12.14.

Asszonyrablás Kondoroson
A Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megye közművelődési dolgozóit tömörítő Dél-alföldi Regionális Közművelődési
Egyesület minden évben más-más helyszínen rendezi meg
Luca-napi – mókával fűszerezett – évzáró közgyűlését. Idén
tíz év után ismét Kondorost választották, ahol a házigazda
Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazi
betyáros körítésről gondoskodott.
Az egybegyűlteket Kozsuch Kornél, Kondoros alpolgármestere köszöntötte. A rövid évértékelés után betyárok vették kézbe az irányítást. Rózsa Sándor, Pisze Matyi, Veszelka

Imre, Sobri Jóska és Juraj Jánosik egy-egy népes csapat élére
lovagolt, és elvezette őket a nagyközség nevezetes helyeire, a
tájházba, a templomokba és a szlovák faházba. Néhányan a
Széchenyi István Lovas Egyesület négyes fogatán meglátogatták Balogh Zsigmond fafaragót.
A csapatok végül a Kondorosi Csárda előtt találkoztak,
ahol aztán elraboltak néhány szépasszonyt, s az érintettek
csak a korábban megírt bűnlajstromuk felolvasása után szabadulhattak.
forrás: BMH, 2010.12.14.

Húszéves lett a Békés Megyei Népművészeti
Egyesület
Ünnepi közgyűlésen emlékeztek meg a Békés Megyei
Népművészeti Egyesület tagjai a szervezet alapításának 20.
évfordulójáról. A program részeként az elhunyt tagok emlékére kopjafát állítottak a Békéscsabai Kézműves Szakiskola
udvarán. Készült egy kiadványuk is, amelyben a legfontosabb
projektjeiket mutatták meg.
- Alapításkor 34-en voltunk, jelenleg 367 tagot tudunk a
sorainkban. Az elmúlt húsz évben több mint húsz népi kismesterséget karoltunk fel – tudtuk meg az egyesület elnökétől. Pál Miklósné elmondta, alapításkor a céljuk az volt, hogy
a paraszti kultúra hagyományai ne a ládafiában „porosodjanak”. Kutatták, újratanították a népi mesterségeket.
A Békés megyei egyesület, kezdeményezőként, a dél-alföldi hasonló célú szervezetekkel hálózatot épített, amit most
kiterjesztettek a Vajdaságra és Erdélyre is.
forrás: BMH, 2010.12.20.

Pályázatok
Az NKA Közművelődési Szakmai
Kollégium Pályázati Felhívása
A Közművelődési Kollégium nyílt pályázatot hirdet a 2011. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából.
A támogatás formája minden pályázati
pontnál: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
1. A kollégium pályázatot hirdet olyan
közművelődési rendezvények támogatására, nem hivatásos művészeti találkozók; városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű szakmai
programok megrendezésére, melyek
2011. február 1.-2012. január 31. között
kerülnek lebonyolításra. Altéma kódszáma: 2008

Pályázók köre:
- közművelődési intézmények, megyei
közművelődési szakmai tanácsadó és
szolgáltató szervezetek, önkormányzatok (melyek közművelődési rendeletük
szerint közművelődési színteret működtetnek)

2. A kollégium pályázatot hirdet a
2011. évi közművelődési szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából közművelődési célú nyári táborok
szakmai programjainak támogatására
Altéma kódszáma: 2032

- közművelődési nonprofit gazdasági társaságok.

Pályázat nyújtható be a 2011. június 1. és
szeptember 1. között megvalósuló tematikus (naponta legalább 6 órás szakmai
tartalommal), művészeti, alkotó jellegű
és honismereti nyári bentlakásos (nem
a pályázó székhely településén megvalósuló, minimum 4 éjszaka időtartamú)
táborok támogatására.

A rendelkezésre álló tervezett keretös�szeg: 120 millió forint.

A rendelkezésre álló tervezett keretös�szeg: 30 millió forint

Egy pályázó (intézmény) az altémára egy
pályázatot nyújthat be, amely maximum
3 rendezvényre vonatkozhat.

Egy pályázó (intézmény) egy pályázatot
adhat be, de a pályázat több (max. 2 tábor
támogatására is vonatkozhat.

- a 2009. január 1-jén már bejegyzett, az
alapító dokumentum szerint alapfeladatként kulturális, közművelődési tevékenységet folytató társadalmi szervezetek és
alapítványok,
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Pályázati adatlapot elkészíteni a http://
www.nka.hu portál („pályáztatás“ cím
alatt található) „pályázati adatlap kitöltése“ címszónál lehet.
A pályázatok 1 példányban 2011. január 28-ig beérkezően nyújthatók
be kizárólag postai úton az NKA
Igazgatóságának
levelezési
címére.
(H - 1388 Budapest, Pf. 82).
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az
NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától
kérhető (06/1-327-4444, 06/1-327-4445
telefonszámokon)

Az NCA Dél-alföldi Regionális
Kollégiuma pályázatot hirdet
civil szervezetek működésének
támogatására
(Pályázat kódja: NCA-DA-11)
A pályázat célja: a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás.
A működési költség a projekteket- és
szervezeteket megalapozó, kiszolgáló,
fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet
cél szerinti tevékenységek feltételeinek
biztosítása érdekében felmerült kiadás.
Az alábbi szervezetek nyújthatják be
papíralapú vagy elektronikus pályázatukat:
a) társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2009. december 31.-ig jogerősen nyilvántartásba
vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
b) a Dél-alföldi régióban (Bács-Kiskun,
Békés, Csongrád megyékben) van a
székhelyük, valamint
c) az Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerben (EPER)
regisztráltak
A támogatási időszak és a támogatás
formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. június 1. és 2011.
szeptember 30. közé eső időszakban felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott
vissza nem térítendő támogatás.
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elvárt önrészt kell biztosítani.
Beadási határidő: 2011. március hó 03
nap 24.00 óra
A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a www.nca.hu, www.kim.gov.hu,
valamint a www.wekerle.gov.hu honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra
között hívható a 1/301-3200 telefonszámon, valamint az info@wekerle.gov.hu
e-mail címen is kaphatnak.

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő
és Információs Kollégiuma által kiírt
pályázatok

Az Önkéntesség Európai Évéhez
kötődően az önkéntesség
fejlesztését szolgáló pályázati
programok
(Pályázat kódja: NCA-CIV-11-A)
A pályázat célja: a magyar társadalomban az önkéntes tevékenység társadalmi
megbecsültségének emelése, az önkéntes tevékenységre történő ösztönzése, az
önkéntesek és a fogadó szervezetek számának növelése az alábbi tevékenységek
által.
A/1 A helyi társadalom fejlesztését célzó
önkéntes akciók/programok megvalósítása a helyi közösségből érkező önkéntesek bevonásával.
A/2 Az önkéntesség társadalmi fontosságát hangsúlyozó es népszerűsítő rendezvények, workshopok, kampányok,
szakmai műhelyek, konferenciák megrendezése.
A/3 A fogadószervezetek önkénteseket
bevonó kapacitásának fejlesztése.
Beadási határidő: 2011. február 10.,
24.00 óra

Civil szervezetek működését,
fejlődését segítő szolgáltatások
támogatása
(Pályázat kódja: NCA-CIV-11-B)

A támogatható működési kiadások körét
a részletes pályázati útmutató 3.3. pontja
tartalmazza.

A pályázat célja: szolgáltató rendszerek kiépítésének ösztönzése, meglévő
szolgáltatások fejlesztése, szolgáltatások
nyújtása.

Működési pályázatok esetében legalább
az igényelt összeg 10%-ának megfelelő

Olyan projektek támogathatók, amelyek az
alábbi összes kritériumnak megfelelnek:
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- a hazai civil szervezetek területileg jól
meghatározott köre számára nyújtanak
sokoldalú szolgáltatásokat,
- a nyújtott szolgáltatás célja az azokat
igénybe vevők munkájának és működésének segítése valamint hatékonyságának
fejlesztése,
- az igények tartalmi es formai szempontból is sokoldalú kielégítésére alkalmas komplex programot nyújtanak be,
- a nyújtott szolgáltatások nem a pályázó
saját szervezetének fejlesztésére irányulnak.
Beadási határidő: 2011. február 10.,

Nyomtatott vagy elektronikus
kiadvány vagy sajtótermék
létrehozásának és kiadásának
támogatása
(Pályázat kódja: NCA-CIV-11-C)
A pályázat célja: a civil szervezetek nyilvánossággal való kapcsolatát, tevékenységük és programjaik kommunikálását
segítő alábbi közhasznú tevékenységek
támogatása:
C/1. kategória: nyomtatott kiadvány
vagy sajtótermék kiadásának támogatása.
C/2. kategória: elektronikus kiadvány
vagy sajtótermék kiadásának támogatása.
Beadási határidő: 2011. március 10.,

Civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatása
(Pályázat kódja: NCA-CIV-11-D)
A pályázat célja: a civil szervezetek kapacitásfejlesztését, szakmai fejlődését,
humánerőforrás ellátottságát, szervezeti
fejlődését segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:
Oktatás, képzés, tréning szervezése, lebonyolítása az alábbiakban megjelölt modulok szükség szerinti kombinációjában.
a) Elektronikus ügyvitel
b) Civil tréneri ismeretek, képzők képzése
c) Pályázatírás
d) Projektmenedzsment és/vagy minőségmenedzsment
e) Civil jogi és pénzügyi ismeretek
f) Civil szervezetek marketingkommunikációja
g) Érdekérvényesítés
h) Adományszervezés
Előnyt élveznek azon pályázók, melyek a
fentiek közül több modult valósítanak meg.
Beadási határidő: 2011. március 10.,
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24.00 óra

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok es Európai Integráció
Kollégiuma pályázatot hirdet civil
szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és együttműködésének
támogatására
(Pályázat kódja: NCA-NK-11-A)
A pályázat célja: a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalását és együttműködését segíti alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:
A/1: A Kárpát-medencében megvalósuló
civil szervezetek közötti magyar-magyar
együttműködés, határmenti- és határokon
átnyúló civil kapcsolatok támogatása.
A/2 Magyarországi civil szervezetek
külföldi és nemzetközi szervezetekkel
való együttműködése, tapasztalatcseréje,
nemzetközi jó gyakorlatok honosítása
Beadási határidő: 2011. február 24.,
24.00 óra
Minden NCA-pályázat esetében bővebb információ, részletes pályázati kiírás, letölthető dokumentumok a
www.wekerle.gov.hu oldalon találhatók.

Fiatalok Lendületben Program
Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak megállapodása értelmében létrejött
Youth in Action - Fiatalok Lendületben
Program célja nemformális nevelési
programok támogatása a fiatalok számára. A Program a 2007-től 2013-ig fut.
A Program jelentősen hozzájárul a készségek és képességek fejlesztéséhez, és
kulcsfontosságú eszközt jelent a fiatalok
nem-formális és informális tanulási lehetőségeinek biztosításában.
A Fiatalok Lendületben Program célkitűzései:
- a fiatalok aktív polgári szerepének előmozdítása, különös tekintettel az Európa-polgári szerepükre;
- a fiatalok szolidaritásának fejlesztése,
különös annak érdekében, hogy erősödjön a társadalmi összetartás az Európai
Unióban;
- a különböző országokban élő fiatalok
közötti kölcsönös megértés és tisztelet
elősegítése;
- hozzájárulni az ifjúsági tevékenységeket
és az ifjúsági területen tevékenykedő civil
szervezeteket támogató rendszerek fej-
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lesztéséhez;
- az ifjúsági területen megvalósuló európai együttműködések előmozdítása.
Pályázat-beadási határidők és a projekt
kezdete:
Nemzeti szinten elbírálásra kerülő pályázatok esetén:
február 1.: május 1. - szeptember 30.
április 1.: július 1. - november 30.
Központi elbírálású pályázatok esetén:
február 1.: július 1. - november 30.
A pályázatokat kötelezően regisztrálni
kell a FILEP- elektronikus pályázatkezelő rendszerben.
http://www.mobilitas.hu/flp/filep
h t t p : // w w w . m o b i l i t a s . h u / f l p /
alttudnvalok/palyazashoz
A Program támogatásával megvalósuló
projektekben két vagy több ország szervezetei, ifjúsági csoportja között jön létre együttműködés. Megkülönböztetünk
Programországokat és Partnerországokat. A Programországokból érkező résztvevők a Fiatalok Lendületben program
teljes jogú felhasználói.
Kétféle finanszírozási típust nyújt a
Program:
- projektek finanszírozása,
- az ifjúsági területen tevékenykedő, európai szintű szervezetek működési költségének finanszírozása.
Nincs lehetőség keresztfinanszírozásra.
Bővebb információ:
http://www.mobilitas.hu

Európa a polgárokért: Tematikus
hálózatok
A program célja: A települések között
kölcsönös érdeklődést kiváltó témákban
kialakuló hálózatok fontos eszközök lehetnek, mivel lehetővé teszik a tájékozott
eszmecseréket és a bevált, jó gyakorlatok
cseréjét. A program ezért támogatja a
testvérvárosi kapcsolatok keretében, legalább négy város részvételével megrendezett konferenciákat és műhelymunkákat.
Pályázhatnak: helyi és regionális önkormányzatok, helyi hatóságokat képviselő
szövetségek, nonprofit szervezetek vagy
helyi hatóságokat képviselő jogi státus�szal rendelkező testvérvárosi bizottságok.
Kiíró: Európai Bizottság
Pályázatkezelő: Oktatási, Audiovizuális
és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
Beadási határidők: 2011. február 1.,
szeptember 1.

A támogatás min. 10 000 euró/projekt,
max. 150 000 euró/projekt.
Részletes pályázati felhívás
http://www.tka.hu,
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/
index_en.htm
További információk:
Tempus Közalapítvány
Infóvonal: (06 1) 237-1320
E-mail: info@tpf.hu

Grundtvig: Időskorú önkéntes
projektek - Önkéntesség Európában 50+
Az alprogram célja: A Grundtvig időskorú önkéntes projektek célja olyan
szervezetek támogatása, melyek egy
nemzetközi projekt keretében időskorú önkénteseket küldenek és fogadnak,
az önkéntesek külföldi tartózkodását az
előkészítésétől a megvalósításon át az
értékelésig végigkísérik és segítik. A projektek ideális esetben egy hosszabbtávú,
önkéntesek cseréjén alapuló kapcsolatot
alapoznak meg a két partner között.
Támogatható tevékenységek:
A projekteken belül támogatható minden olyan tevékenység, amely az időskorú önkéntesek küldésével és fogadásával,
illetve a partnerek közötti együttműködéssel kapcsolatos.
A pályázásra jogosultak köre:
Pályázhat bármilyen szervezet, mely vállalja az időskorú önkéntesek küldését és
fogadását úgy, hogy az önkéntesek tevékenységéből anyagi haszna nem származik. A partnerintézmények a programban résztvevő országokból kerülhetnek
ki, és olyan nonprofit tevékenységet kell
végezniük, melybe az önkénteseket bevonva azok valós tanulási lehetőséget
kaphatnak.
Részt vevő országok köre: Európai Unió
tagállamai, az EFTA országok (Izland,
Liechtenstein, Norvégia) és Törökország
Pályázati feltétel:
- A projektpartnereknek 2 év alatt legalább 2 időskorú (50 éves vagy annál idősebb) önkéntest kell külföldre küldeniük,
3-8 hetes időszakra és legalább ennyi önkéntest fogadniuk is kell ezen időtartam
alatt.
Támogatás a következő költségtételekre igényelhető:
a mobilitás megszervezésének költségeire, a nemzetközi utazás költségeire, a
fogadott önkéntesek megélhetési költsé7
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geire, illetve az önkéntesek fogadásának
költségeire.
Beadási határidő: 2011. március 31.
További információ: Tempus Közalapítvány
Infóvonal: (06 1) 237-1320
E-mail: info@tpf.hu
Web: http://www.tka.hu

Békés Város Önkormányzatának
2011. Évi Pályázati Felhívása
Civil szervezetek támogatására
Békés Város Önkormányzata a lehetőségeihez mérten 2011-ben is támogatni kívánja a településen működő civil szervezeteket, ezért meghirdeti a 2011-es civil
pályázatát:
A civil szervezetek támogatási igényeiket 2011. február 15-ig adhatják le a Civil Szervezetek Házában. A beérkezett
pályázatok alapján 2011. március 16-ig
tesz javaslatot a Civil Tanács a Képviselőtestületnek a támogatások mértékére. A
pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet, ha
a pályázó által benyújtott anyag kapcsolódik Békés újratelepülésének 300 éves
évfordulójához.
Pályázati adatlap felvehető a Civil
Szervezetek Házában hétköznaponként
8 – 19 óráig. Ugyanitt lehet érdeklődni
Szűcs Gábornénál (06–70–459–0794)
hétköznaponként 8–14 óráig.

IX. „Csak tiszta forrásból...“
A Békéscsabai Kulturális Központ
Lencsési Közösségi Háza és a Márvány
Fotóműhely országos PREMFOTÓ pályázatot hirdet. A pályázatra kizárólag
fekete-fehér papír alapú fotó küldhető.
Pályázati feltételek:
1. A pályázaton részt vehet minden Magyarországon, illetve a határainkon kívül
élő magyar fotós.
2. A pályázat témája kötetlen, nyilvánosság előtt még nem szerepelt képeket kérünk beküldeni.
3. Sorozatot, kép-párokat nem fogadunk
el.
4. Egy szerzőtől legfeljebb öt (5) feketefehér fotó küldhető be.
5. A képek mérete: hosszabbik oldala 36
és 40 cm, rövidebbik oldala 20 és 30 cm
között legyen.
6. Az 5. pontban megadott méreteknek
nem megfelelő, illetve paszpartuzott képeket nem fogadunk el.
7. Minden pályamű hátoldalán, magyar
nyelven, olvashatóan szerepelnie kell a
szerző nevének, lakcímének, a kép címé8
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nek, valamint a nevezési lappal megegyező sorszámnak.
8. Ha a képek tartalma személyiségi jogokat sért, ezekért a szerző tartozik felelősséggel.
9. Amennyiben a szerző alkotásai nem
felelnek meg a pályázati kiírásnak nem
kerülnek zsűrizésre.
10. A postai szállítások során keletkezett
esetleges károkért nem tudunk felelősséget vállalni.
11. A rendezőség az elfogadott képeket a
kiállítás propagandája érdekében térítés
nélkül felhasználhatja.
További információk
1. Nevezési díj: 1000 Ft
(Bankszámlaszám:11733003-15771810)
2. Díjazás: I., II., III., díj, valamint különdíj.
3. A zsűri határozata ellen fellebbezni
nem lehet.
Beérkezési határidő: 2011. február 16.
Kiállítás megnyitása: 2011. március
13-án 15 órakor.
Beküldési cím: Lencsési Közösségi Ház,
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1.
Felvilágosítás: (66)456-177 vagy e-mail:
lencsesikozhaz@mail.globonet.hu
http://www.mafosz.hu

A magyar EU-elnökség prioritásaihoz kapcsolódó programok megvalósítása
(A pályázat kódszáma: KüM-2010-6)
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma pályázatot hirdet olyan civil
szervezetek számára, amelyek a magyar
EU-elnökség prioritásainak jobb megismertetésére, az Unión belüli civil kapcsolatok erősítésére kérnek támogatást.
A támogatás célja: A fiatalok (elsősorban a 18-35 éves korosztály) ismereteinek bővítése, aktív bekapcsolása a fent
jelzett célok elérése érdekében.
Előnyt élveznek azok a pályázók, akik a
Növekedés és foglalkoztatás (romaintegráció, gyermekszegénység elleni küzdelem), a Polgárbarát Unió (kulturális sokszínűség, mint védendő európai érték),
az Erősebb Európa (Duna-régió Stratégia), Bővítés és szomszédságpolitika
(Nyugat-balkáni kapcsolatok erősítése)
témában pályáznak.
Épp így azok a civil szervezetek, amelyek
a 2011-es EU-elnökséget hazánktól átvevő lengyel partnereikkel kívánnak közös

programokat megvalósítani, vagy akik az
Önkéntesség Európai Éve kapcsán e tevékenység népszerűsítésében szeretnének
részt venni.
Támogatott tevékenységi körök:
A fiatalok tájékoztatását célzó tevékenységek megvalósítása, konferenciák, kiállítások, rendezvények, vetélkedők, játékok
szervezése, tájékoztató anyagok, kiadványok készítése és terjesztése, filmek és
videó anyagok készítése, képzések- és tanulmányi versenyek szervezése, illetve a
civil társadalom, az ifjúság Európai Unió
iránti érdeklődésének fokozását elősegítő anyagok, illetve programok készítése,
elektronikus és egyéb kommunikációs
tevékenységek megvalósítása.
A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be a Rendelet 5.§
a) pontjában meghatározott közhasznúként vagy kiemelkedően közhasznú magyarországi székhelyű civil szervezetek,
amelyeknek céljai közé tartozik a pályázatban foglaltakhoz hasonló programok,
projektek szervezése, és amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább két
évvel nyilvántartásba vett, valamint az
alapszabálynak, alapító okiratnak megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatják
A pályázatra elkülönített keretösszeg:
200 millió (kettőszázmillió) Ft.
Az egy pályázattal elnyerhető támogatás
legkisebb összege 2 millió (kettőmillió)
Ft, legnagyobb összege: 20 millió (húszmillió) Ft.
A támogatás formája:
vissza nem térítendő támogatás. A pályázónak a támogatandó projekt költségvetésének legalább 10%-át saját forrásból
kell biztosítania.
A pályázatok beérkezése folyamatos, a
Külügyminisztériumba érkezésének végső határnapja:
2011. február 15.
A pályázati felhívás és mellékletei a
Külügyminisztérium internetes honlapjáról (www. kulugyminiszterium.hu)
letölthetők.
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Figyelmükbe ajánljuk…
A proHáló hálózat tagjai megerősítették
együttműködési szándékukat

Tájékoztatás a 2010. rendelkező évi civil
kedvezményezettek részére

A proHáló Hálózat 2010. december 9-10-én tartotta projektzáró hálózati találkozóját Debrecenben, amelynek keretében az alábbi nyilatkozat aláírásával sor került a hálózati
együttműködés megerősítésére is.
„Alul írott civil szervezetek képviselői és egyéni tagok
csoportjának tagjai jelen okmány aláírásával kijelentjük,
hogy a proHáló Hálózat Működési Alapelveit és kapcsoló
dokumentumait elfogadjuk, a közösen megfogalmazott hálózati célokkal egyetértünk és azok megvalósításához a szervezeti erőforrásaink révén hozzájárulunk. Megerősítjük és
hitelesítjük hálózati együttműködési szándékunkat.”
A hálózat tagszervezetei az 1999-es évektől működnek
együtt. Az első időkben a Civil Ház programban (1999-2003),
és a Közösségi Aktivitás és Részvétel projektben. A hálózati
együttműködés első, közösségi tervezéssel megvalósított formája volt, hogy 2003. januárjában „Szolgáltató Központok
a tartalmas nonprofit Szolgáltatásokért” címmel pályázatot
nyújtottunk be a Charles Stewart Mott Alapítványhoz. Az országos hatókörű projekt célja az volt, hogy a nonprofit közösségeknek szolgáltatásokat nyújtó szervezetek munkája még
színvonalasabb legyen, épüljön és megerősödjön a szakmai
hálózatuk. Az Mott Alapítvány támogatási időszaka 2010.
december 31-én véget ért. Egy nagy korszakot zárt a proHáló,
amely során eljutottunk hálózatunk tudatos fejlesztéséhez és
egyúttal egy új korszak is kezdődik, amely további lehetőséget és kihívást tartogat a hálózati együttműködésünkben.

A 1037A számú bizonylat a NAV honlapjáról letölthető, és
kitöltve - postai úton, személyesen, vagy elektronikus úton juttatható el a NAV részére.
A 2009. évi Szja 1 %-ának a felajánlásáról szóló, 2010. rendelkező évi nyilatkozatokban az adófizető magánszemélyek
által érvényesen megjelölt civil kedvezményezettek részére az
állami adóhatóság 2010. szeptember 1-ig juttatta el a felhívótájékoztató levelet, amelyben a szervezetek tájékoztatást kaptak a részükre felajánlott Szja 1 %-os összeg várható nagyságáról, és azon törvényi feltételekről, amelyek meglétét a levél
kézbesítését követő 30 napon belül igazolniuk kell. Ez évben
sem képezi a felhívó-tájékoztató levél mellékletét az adatlap,
amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapjáról
(www.nav.gov.hu) 1037A számú bizonylatként letölthető, és
kitöltve - postai úton, személyesen, vagy elektronikus úton juttatható el a NAV részére.
Az adatlapon a szervezet képviselője közölheti az adóhatósággal a szervezet főbb adatait, valamint lehetősége van
arra, hogy megtegye a törvény által előírt nyilatkozatokat. Az
adatlapot a szervezet állami adóhatósághoz bejelentett képviselőjének, illetve - a jogszabály szerinti meghatalmazás birtokában - a képviselő által meghatalmazott személynek kell
aláírnia. Amennyiben a meghatalmazott írja alá az adatlapot,
akkor erről a főlapon kell nyilatkoznia, és a meghatalmazást
- amennyiben nem az adóhatósághoz bejelentett állandó meghatalmazott -, az adatlap papíros formában történő benyújtása
esetén eredetben kell benyújtania. Az adatlap pontos kitöltése
megkönnyíti az adategyeztetéseket és gyorsíthatja a kedvezményezett részére felajánlott összeg kiutalását. Fontos, hogy
a kedvezményezett az adatlapon a hatályos adatokat tüntesse
fel, amennyiben ezen adatok megváltoztak, az adatmódosítás
a ’T201. számú adat- és változásbejelentő lap benyújtásával
történhet.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem jogosult a javára felajánlott Szja 1 %-os összegre az az alapítvány, társadalmi szervezet, vagy közalapítvány, amelynek 2010. augusztus 1. napja
és az adatlapon megtett nyilatkozatának az időpontja között
köztartozása állt fenn. Az előzőekben felsorolt szervezetek,
továbbá a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális,
illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató
szervezetek nem jogosultak az Szja 1 %-os összegre abban az
esetben sem, ha a kedvezményezhetőség törvényi feltételeinek
a meglétét nem igazolták (az adatlapot nem nyújtották be) a
felhívó-tájékoztató levél kézbesítését követő 30 napon belül,
illetve a késedelmüket - alapos indokkal - nem mentették ki.
Jogszabályi előírás alapján, kivételes méltányosságot érdemlő esetben azonban a NAV eltekinthet a fentiekben ismertetett feltételek meglététől. Kivételes méltányosságot érdemel
különösen, ha az Szja 1 %-os összeg átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvető céljának elérését súlyosan veszélyezteti. Kivételes méltányosság gyakorlása esetén az Szja
1 %-os összeg átutalását a NAV akkor teljesítheti, ha ezt megelőzően a kedvezményezett a fennálló köztartozását rendezi.
forrás: NAV

Változások a Nemzeti Civil Alapprogram
pályázatkezelési rendszerében
2011. január 1-jétől az ESZA Nonprofit Kft. átadja a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatainak kezelését a Wekerle
Sándor Alapkezelőnek.
Az egységes fejlesztéspolitika irányelve mentén, az egyszerűbb és átláthatóbb pályázati rendszer kialakításának érdekében 2011. január 1-jétől az ESZA Nonprofit Kft-től a Wekerle
Sándor Alapkezelőhöz kerülnek a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatai.
A pályázóknak nincs teendőjük a pályázati kezelőszervezetek átalakulása kapcsán.
A nyertes pályázók email-ben kapnak értesítést a változás
tényéről. A pályázatokat kezelő közreműködő szervezetben
történő változás a fennálló szerződéseket nem érinti, módosításukra nem kerül sor.
2011. január 1-jét követően a Wekerle Sándor Alapkezelő a
következő elérhetőségeken áll a pályázók rendelkezésére:
Wekerle Sándor Alapkezelő ügyfélszolgálata
Telefon: (1) 301-3200/ X. menüpont
E-mail: info@wekerle.gov.hu
Kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Wekerle Sándor Alapkezelő, valamint az ESZA Nonprofit Kft. honlapját.
forrás: NFÜ
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EU-elnökség - Elindult a magyar elnökség hivatalos
honlapja
A honlapot, amely a www.eu2011.hu webcímen érhető el,
novemberben kezdték tesztelni. A honlap üzemeltetésére 92
millió forintot szánnak.
Mint Böszörményi Nagy Gergely, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium főosztályvezető-helyettese korábban elmondta, a honlap immár tíz éve a soros elnökség legfontosabb
„kommunikációs felülete“.
Rácz Péter európai uniós szakértő és politikai elemző szerint az elnökségi honlapnak mindenekelőtt gyors és hatékony
kommunikációs eszköznek kell lennie, a legfőbb tartalmi követelmény, hogy közvetítse az elnökség céljait és eredményeit,
az aktuális eseményeket, ezenkívül tartalmaz majd „egy kis
országpromóciót“ is.
Az ország népszerűsítéséhez tartozik a kulturális kínálat,
komoly- és könnyűzenei ajánlatok, illetve gasztronómiai különlegességek ismertetése is. A honlapnak egy vagy több belső,
külügyminisztériumi bloggere lesz, és a legismertebb, véleményformáló magyar bloggerek, köztük politológusok, szakértők blogjaihoz vezető linkeket is elhelyeznek az oldalon.
Urkuti György, a Külügyminisztérium EU-elnökségi kommunikációs főosztályvezetőjének tájékoztatása szerint az elnökségi honlap több elemét a nagyon sikeresnek ítélt korábbi
svéd honlapról vették át. Emellett a jelenlegi belga elnökség
honlapjának nyílt forráskódú Drupal keretrendszerét alakították a magyar igényekhez. Ezt a belga elnökség díjmentesen
adta át, így költséget csak az adaptálás jelentett.
A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint a honlapon
az elnökséggel kapcsolatos hírek és háttéranyagok lesznek
olvashatók, de a hivatalos közleményeken, dokumentumokon kívül az elnökségi mindennapok is megjelennek majd
országpromóciós elemekkel. A szervezők törekvése szerint az
olvasók olyan kulisszatitkokat is megtudhatnak majd, hogy mi
szerepel a díszvacsorák menüjén és milyen kulturális eseményeken vesznek részt az EU-elnökség vendégei.
forrás: Kormányzati Portál

Önkéntesség Európai Éve hivatalos honlap
Elindult a http://www.onkentesseg2011.hu/ honlap az
Önkéntesség Európai Éve, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztálya által
fenntartott honlapja. A weblapon minden információ megtalálható az évvel kapcsolatosan: dokumentumok, események,
pályázatok, médiatár, sajtószemle, jó gyakorlatok...
2011. január 8-án a Millenáris Teátrumban tartott Önkéntesség Európai Éve megnyitóján Szászfalvi László államtitkár
bemutatta az év nagyköveteit: Miklósa Erika operaénekesnőt,
aki New York-i szereplése miatti távollétében videóüzenetben
köszöni meg a felkérést, Feke Pál színművészt és Vajda Attila olimpiai bajnok kenust. Az Európai Év Nagykövetei közreműködnek az Év célkitűzéseinek hatékony közvetítésében,
személyes szerepvállalásukkal felhívják a figyelmet az önkéntes tevékenység kiemelkedő jelentőségére.
Az önkéntesség európai évének alkalmából nyitó konferenciát tartottak Budapesten civil szervezetek az európai
döntéshozók bevonásával. A magas szintű rendezvényen az
Európai Bizottság, a magyar kormány, az ENSZ és több európai ország képviselői is részt vettek. Bővebben a honlapon
tájékozódhatnak.
forrás: www.onkentes.hu

Munkalehetőségek kifejezetten Békés megyében
A Békés Megyei Önkormányzat egy ingyenes webportált
indított a megyei munkavállalók és munkaadók részére!
Egy új és máris nagyon népszerű internetes portál segíti
ezután az álláskeresőket és munkaadókat! Az oldalon álláskeresők és munkaadók is egyaránt ingyenesen regisztrálhatnak,
megye szerte a könyvtárak is segítséget nyújtanak az oldal
kezelésében! Töltsd fel önéletrajzod vagy készíts egyet magadnak az oldalon! Együttműködő partneren keresztül egy
kattintásra elérhető a portál: http://www.bekesmatrix.hu/
index.php?contentSite=gallery&galleryId=44315

Kiadványajánló
Megjelent a CIVIL MŰHELY KÖTETEK sorozat
4. kiadványa
Megjelent a CIVIL MŰHELY KÖTETEK sorozat 4. kiadványa proHáló - Nonprofit marketing címmel, mely hiánypótló, hasznos információkat tartalmazó segédlet, útmutató.
Az Előszóban Varga Endre - a kötet szerkesztője, a proHáló
Hálózat marketing munkacsoportjának vezetője - ajánlja a
nonprofit marketing új szakirodalmát, mely a proHáló Hálózat marketing stratégiájának tapasztalataira támaszkodva
a civil szervezeteknek, hálózati együttműködéseknek kíván
segítséget adni.
A tartalomból:
• Cserpes Attila: Civil szervezetek a marketing erdejében
• Varga Endre: A proHáló Hálózat hosszú távú marketingterve
• Arculati útmutató
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• Kiadványaink
• proHáló – Hálózat a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltatók fejlesztéséért
• A proHáló Hálózat tagszervezetei és elérhetőségeik.
A kiadvány a proHáló Hálózat szellemi műhelyében készült, létrehozásában közreműködtek a proHáló Hálózat marketing munkacsoportjának tagjai. Beszerezhető a proHáló
Hálózat tagszervezeteinél, Közösségfejlesztők Békés Megyei
Egyesületének irodájában (Békéscsaba, Andrássy út 3.)
További információk a prohalo.hu portálon találhatók.

Megjelent a 2009-es statisztikai tükör
Megjelent a 2009-es évre vonatkozó nonprofit adatgyűjtés legfontosabb eredményeit összefoglaló statisztikai tükör,
amely az alábbi linken elérhető:
http://www.nonprofit.hu/?q=content/megjelent_statisztikai_tukor_2009

KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK
BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE

CISZOK

BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

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 könyvelési 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 megvalósítással járó jogi és
pénzügyi kötelezettségek, a pályázatban rejlő lehetőségek és veszélyek ismertetése. Dokumentáció
összeállításával, elszámolással, fenntartási időszakkal 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, formanyomtatványok és kitöltésükkel kapcsolatos ismeretek átadása, gyakorlati segítségnyújtás a Békés megyei civil
szervezetek működtetéséhez
A tanácsadó neve: Pocsajiné Fábián Magdolna; e-mail: civil@bmk.hu
A szakemberekkel történő személyes találkozókhoz előzetes telefonos (66/333-263)
vagy e-mail-ben (civil@bmk.hu) történő egyeztetés szükséges!
Bővebb információ: http://civilek.csabanet.hu/ciszok
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TANFOLYAM Program

Nyitókonferencia

Hazai pályázatíró tréning

dás
Projektvezetési tanácsa

Település-közösségfejlesztési
tanácsadás

