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Tájékoztató fórum a Megyeházán
Április 1-én tájékoztató fórumot tartottak a békés megyei civil szervezetek
vezetőinek, képviselőinek Békéscsabán,
a Békés Megye Kulturális és Turisztikai
Pályázata 2011. témakörben. A megjelenteket Kónya István, Békés Megye
Képviselő-testületének alelnöke köszöntötte, aki hangsúlyozta, hogy a megyei önkormányzat partnernek tekinti a
civil szervezeteket és mindent megtesz
azért, hogy támogassa őket.
Závogyán Magdolna, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal kulturális
referense ismertette a 2009-ben elfogadott Békés Megyei Civil Stratégia főbb
elemeit, az önkormányzat ezzel kapcsolatos intézkedéseit, valamint a 2011. évi
pályázattal kapcsolatos főbb tudnivalókat. Elmondta, hogy az önkormányzat
2009-ben 70 millió forint, 2010-ben 30
milliót forint és 2011-ben ismét 30 millió forint támogatást tud pályázati úton
nyújtani civil szervezeteknek, amelynek
a legfőbb célja: Békés megye kulturális
értékeinek megismertetése, hagyományainak ápolása, a lokális közösségek
önszerveződésének erősítése, a Békés
megyei kulturális és turisztikai élet élénkítése. A Békés Megyei Önkormányzat a
kultúrát alapvető emberi szükségletnek
tekinti, ennek érdekében a 2011. évben
kiírásra kerülő pályázat a kultúra elérhetőségének területén az esélyegyenlőség
megteremtésére törekszik. A Békés Megyei Önkormányzat a megyei civil társadalom, civil közösségek tevékenységét és
aktív részvételét, valamint a közművelődési és kulturális életben való együttműködését is erősíteni kívánja.
A tájékoztató fórumon előadást tartott Dr. Latorcai Csaba, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért
felelős helyettes államtitkára, aki a civil szektorban várható változásokról
tájékoztatta a jelenlévő civil szervezetek képviselőit. A helyettes államtitkár
hangsúlyozta, hogy a kormány stratégiai partnerként tekint a civil szervezetekre, ezért igyekeznek könnyíteni a
szektor működését, helyzetét. Kiemelte
a 2010-ben lezajlott társadalmi konzultációt, melyben azt kérték a szervezetektől, hogy gyűjtsék össze az égető
problémákat és nyújtsanak be ezek
megoldására vonatkozó javaslatokat.
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Az ekkor érkező mintegy 400 érdemi
javaslat alapján összeállították az adminisztratív, illetve a gazdálkodási, pályázati „probléma-leltárt”, mely többek
között tartalmazza a nyilvántartásba
vétel, törlés, kivonás és a túl sok jogszabály probléma-körét. Gazdálkodási
oldalról pedig a szűkülő adókedvezmény, a beszámolás nyilvánossága, a
többlépcsős pályázati mechanizmusok
és a támogatópolitikák összehangolatlansága került be az anyagba főbb problémaként. Dr. Latorcai Csaba ismertette az elérni kívánt célokat is, úgymint
a bírósági eljárások egyszerűsítése, a
ténylegesen nem működő szervezetek
kivezetése a nyilvántartásból és a hatékony, a hivatalok együttműködésére
épülő informatikai rendszer kiépítése
(elektronikus civil jegyzék). A gazdálkodás területére vonatkozó törekvések
közül kiemelendő az adókedvezmény
vizsgálata, a beszámolás rendszerének
egyszerűsítése és a pályázati eljárások
radikális egyszerűsítése. A célok megvalósulásához különböző eszközöket
említett a helyettes államtitkár, melyek
közül a legfontosabbnak a civil törvény
megalkotását, vagyis egy egységes, civil
szektorra vonatkozó keretjogszabály
előkészítését tartja. Eszközként szólt a
Nemzeti Civil Alapprogramról, valamint a Kárpát-medencei egységes civil
háló létrehozásáról. Az előadásban szó
esett a 2011.évi kiemelt feladatokról is,
melyek között szerepel az NCA megtartása és működésének javítása, illetve
az ehhez kapcsolódó adminisztrációs

terhek csökkentése. Az NCA átalakítása
során az egységes monitoring rendszer
kiépítése van fókuszban és hogy valós,
kifejtett és társadalmilag hasznos tevékenység alapján juthassanak pályázati
forráshoz a civil szervezetek. Az előadás
végén a helyettes államtitkár felhívta a
figyelmet a feladatok időbeli ütemezésére, miszerint május elején benyújtják
a törvénytervezetet és a tervek szerint
július elején hatályba lép a civil törvény,
2012-re pedig új testületekkel kiteljesedik az NCA új rendszere.
Butora Hajnalka
Közösségfejlesztők Békés Megyei
Egyesülete
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Ez történt… hírek megyei civil eseményekről
Közösségfejlesztő műhely
A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete szakmai
műhelyt rendezett március 8-án Békéscsabán, az Ibsen Házban. A békés megyei civil szervezetek, informális közösségek
vezetőinek, valamint a proHáló hálózat Helyi fejlesztő munkacsoportja tagjainak szervezett program keretében hasznos
település-közösségfejlesztő kezdeményezések bemutatására
került sor. “Lehetőségek és esélyek egy komplex kistérségi programban” címmel Kresák Anna, a Magyar Tudományos Akadémia Gyerekszegénység Elleni Programiroda Dél-alföldi regionális alkoordinátora tartott előadást. A résztvevők átfogó
képet kaptak a sarkadi kistérségben zajló szegénységellenes
programról, annak pozitív vetületeivel, hatásaival és nehezítő
tényezőivel egyaránt megismerkedve.

Tóth Miklós, a Homo Faber Alapítvány kuratóriumi tagja
a Békés megyében elindult ökoszociális kezdeményezésekről
tartott tájékoztatót. Előadásában többek között ismertette a
közösségi önsegítő rendszer működésének tapasztalatait, a
helyi bio-piac tevékenységét, valamint a Mezőgyán határában
kialakulóban lévő élőfalu kezdeményezést. Kovács György
székesfehérvári közösségfejlesztő az abai magisztrátus működésének tapasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel, kiemelve
a civilek döntéshozásban való véleménynyilvánítási lehetőségét.
A szakmai műhely megvalósítását a proHáló támogatta.
Butora Hajnalka

Értékek – hagyományok – hungarikum konferencia
A Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális Irodája a
Békés Megyei Ibsen Étterem és Kávéházzal együttműködve
konferenciát szervezett Értékek – hagyományok – hungarikum
címmel a kulturális és gasztronómiai örökség őrzéséről az Ibsen Házban 2011. március 24-én.
A rendezvényt Farkas Zoltán, Békés Megye Képviselő-testülete elnöke nyitotta meg, aki elmondta, megyénkben népesség megtartó ereje és gazdasági növekedést serkentő szerepe

van és kell hogy legyen a helyi értékeknek, melyek ismerete
identitást, pozitív jövőképet adhat az embereknek, ezért olyan
fontos a hungarikum törvény. Ezt követően Dombi Ildikó, a
Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési
Nonprofit Kft. ügyvezetője hívta fel a figyelmet Békés megye
készülő értékleltárára.
A konferencia programjához szorosan kapcsolódva Békés
megyei termékek vására zajlott az Ibsen Ház belső udvarán,
ahol bárki kóstolhatott illetve vásárolhatott a kiváló élelmiszerek és kézműves remekek közül.
Az előadások sorát Birinyi József, a Parlamenti
Hungarikum Munkacsoport vezetője kezdte, az „Az érték a
mérték!” Magyar találmány a hungarikum? című előadással.
Tőle megtudhattuk, hogy a kiemelkedő, kirakatba tehető magyar értékek felmérését, gondozását, köztudatba juttatását,
segítését célozza a Magyar ÉrtékTár (MÉRT), Hungarikum
törvény.
Bács-Kiskun megye értéktárával kapcsolatban Polyák
Albert, a Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet főtanácsosa tartott előadást. Elmondta, hogy a munka nehézkesen
indult, hiszen az emberek nincsenek mindig tisztában saját
lakóhelyük, szűkebb életterük értékeivel.
Délben a vendégek szendvicsebéden vettek részt az Ibsen
Kávézóban, majd a szokásosnál hosszabb szünetben megtekinthették a vásárban kínált portékákat.
A délutáni rész első előadója dr. Csonka-Takács Eszter,
a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság igazgatója, aki a
szellemi kulturális örökség egyezményről és hazai megvalósításáról tartott előadást.
Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület
elnöke Békés megye élő kézművessége, mint örökség címmel
tartott előadást a tőle megszokott, személyes tapasztalatokra
és élményekre alapozott stílusában.
Csasztvan András, a Szarvasi Általános Művelődési Központ igazgatója „Tessediktől napjainkig – a szarvasi szilva
termesztése és feldolgozása” című előadása átfogó képet adott
Békés megye egyik jó példájáról a hagyományőrzés terén.
Záró programként „Békés megyei alapanyagok, hungari
kumok a gasztronómiában” címmel Prohászka Bélát, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnökét hallgathatták
meg az érdeklődők. Az előadó Venesz-díjas mesterszakácsként is nagyon fontosnak tartja a minőségi hozzávalók felhasználását, a helyi értékek kiaknázását.
A konferencia zárásaképpen a résztvevők látogatást tehettek a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol tárlatvezető segítségével megnézték az állandó és időszaki kiállításokat.
Fiedler Nikoletta
Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft.
Kulturális Iroda

Békési Civil Tanács ülése
Március közepén ülésezett a Civil Tanács, melyet megtisztelt jelenlétével Izsó Gábor, Békés Város Polgármestere,
valamint a polgármesteri hivatal munkatársa, Kálmán Tibor
sport referens is.
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Az önkormányzat a költségvetési megszorítások időszakában is fontosnak tartja és támogatja a város civil szervezeteit. 2011-ben 4 millió 040 ezer Ft-ot pályázati keretösszeget
biztosít az önkormányzat költségvetése a civil szervezetek
támogatására, mely a tavalyi összeghez képest kb.15%-kal kevesebb; az egyéb területeken tapasztalható „nadrágszíjhúzáshoz” képest kisebb a csökkenés mértéke.
A Civil Tanács az egyes szervezetek támogatási nagyságának a meghatározásánál differenciált. Hangsúlyos szempont
volt, hogy a pályázó szervezet kapcsolódik-e, illetve milyen
konkrét programmal, feladattal csatlakozik Békés város újratelepülésének 300 éves évfordulójához. A támogatás nagyságának meghatározásánál figyelembe vehető szempont volt,
hogy mi a pályázat célja, mekkora mértékben veszi igénybe a
pályázó a Civil Szervezetek Háza és a Nyugdíjas Ház közösségi helyiségeinek ingyenes használatát, mekkora a taglétszáma, milyen mértékű az adott szervezet aktivitása, szerepvállalása a város közösségi életében. A beérkezett pályázatokból
66 db pályázat lett érvényes. A benyújtott pályázat többek
között, akkor volt érvényes, ha a szervezet az előző évi pályázati összegének a felhasználásról jogszerűen elszámolt, és
legalább egy éve már működik. A Civil Tanács javaslatainak
a figyelembevételével a konkrét döntéseket a képviselő-testület hozza. A tanács tagjai felhívták minden szervezeti csoport
képviselőjének a figyelmét, hogy folyamatosan jelennek meg
pályázatok a civil szervezeteknek és ösztönözték a képviselt
szervezeteket a pályázatírásra.
Szűcs Judit, Civil Tanács elnöke
Szűcs Gáborné, Civil Tanács titkára

Ünnepelt a tótkomlósi Száraz-ér Társaság
Az egyesület tagjai március 26-án Tótkomlóson a Természet Házában telt ház mellett emlékeztek meg a Víz Világnapjáról, új könyvük megjelenéséről és arról, hogy 15 éves a
Száraz-ér Természetkutató és Környezetvédő Egyesület. A
napos délelőttön kerékpáros- gyalogos túrát szerveztek vállalkozó kedvű diákok és felnőttek számára. A túrán 35 diák,
10 pedagógus és szülő vett részt, akik sikeresnek ítélték a kirándulást. A kijelölt túra útvonalon vadakat, madarakat lestek és gyönyörködtek az ébredező természetben.
Délután került sor a hármas ünnepségre, ahol az elmúlt
15 év alkotóit – tanulmány írókat, rajz, vers, fotó készítőket
– a legújabb kiadványukkal jutalmazták a szervezet vezetésének tagjai. „Marosháton, Száraz-ér vidékén” című összefoglaló
könyvet közel 30 felnőtt, és több mint 40 diák vehette át. A
könyv ajánlójában Lőrinc Tibor, Nagyér polgármestere úgy
fogalmazott, a kiadvány olyan rendezettséggel mutatja be a
térség meglévő értékeit, amely még azok számára is sokszor
meglepő, akik ott élnek. A Száraz-ér Társaságnak ez a hetedik
kiadványa, melyben majd’ háromszáz fotó szerepel. A szerzők
között a 8 évestől a 80 évesig minden korosztály képviselte
magát.
A programok megszervezését, lebonyolítását az egyesület
ifjú tagjai segítették, mert a Száraz-ér Társaság figyel az utánpótlás nevelésére is.
Gyivicsán András
elnök
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Kistérségi családi napok a Nagycsaládosok Országos
Egyesületével
A NOE régiós bizottsága, és a régiós titkárok közreműködésével az idei év legkiemelkedőbb eseménye a kistérségi
családi napok sorozata lesz.
A NOE egyik alapvető célkitűzése, hogy a nagycsaládosokat egymást ismerő és segítő közösségekké szervezze. Tapasztalatunk szerint a virágzó helyi közösséget arról lehet felismeri, hogy elkötelezett és jól együttműködő vezetői csapat áll
az élén, és a közösségi munkában sok lelkes önkéntes veszi
őket körül. Találkozónkkal ezt a célt szeretnénk szolgálni,
hiszen mindehhez az első lépés, hogy ismerjük a NOE-t és
ismerjük egymást. Az összejövetelen szó esik az alapítástól a
szervezeti felépítésen át, az érdekvédelem munkájáról, praktikus tudnivalókig sok mindenről.
A fentieken túl azt is megbeszéljük, hogy miképpen álljunk
hozzá az adományosztás és a helyi egyesületekben az utánpótlás kérdéséhez – fontos, hogy megismerjük egymást és
egymás véleményét, hiszen az ember azokkal tud közösséget
vállalni és azokért hoz áldozatot, akiket ismer! A találkozóra
ezért meghívjuk a közeli egyesületekben dolgozó vezetőket
és önkénteseket családjukkal egyetemben, hogy átbeszéljük
velük: hogyan is működik a NOE, melyek az aktuális feladataink, hogyan lehetünk együtt még erősebbek, hogyan tudjuk
értékrendünknek megfelelően befolyásolni környezetünket!
A beszélgetés alatt a kisebb gyerekekre az ifjúsági tagozat fiataljai vigyáznak.
A mi régiónban különböző helyszíneken 8 ilyen napot
szervezünk, terveink szerint így teljesen le tudjuk fedni az
összes településen lévő egyesületet. Április 2-án Kistelek, április 9-én Szeged adott otthont a találkozónak. Békés megyében, Békéscsabán valósul meg a program május 21-én, ezt követően majd az őszi időszakban folytatódik tovább a sorozat.
A tréning - előadást - a facilitátor képzésen tanultakat is
felhasználva - Szilágyiné Bella Margit, az orosházi egyesület
elnöke, Benedek Szilvia a dél-alföldi régió titkára, és Szűcs
Gabriella, drámapedagógus (és az orosházi egyesület tagja)
fogják levezetni.
Benedek Szilvia
régiós titkár

Drops by Drops,
azaz Cseppről Cseppre volt a
címe annak a nemzetközi ifjúsági programnak, mely OrosházaGyopárosfürdőn zajlott 2011.
március 16 és 23 között.
A Kéz a Kézben Békés megyei Nevelőszülők Érdekvédelmi Egyesülete pályázatának
köszönhetően a megyében élő
nevelt fiatalok mellett a programban lengyel és török fiatalok
vettek részt.
A program a Víz Világnapjához kötődően az ivóvíz védelméről szólt. Worksopok során számos prezentáció mutatta be
a víz mindennapos fontosságát, a vízkészleteink szűkülését, a
fogyasztási szokásainkat a különböző országokban! Az ivó-
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víz fontosságát hangsúlyozó plakátok, összefoglalók készültek, számos hasznos ötlet született a víz hatékony, takarékos
felhasználásáról, a fiatalok léggömbökön üzeneteket hagytak
a jövő nemzedéke számára, hogyan takarékoskodjunk az
élethez nélkülözhetetlen vízzel.

Biokultúra találkozó Békéscsabán

Az együtt töltött napok programjainak sorában a csoport
részt vett a Békés megyei Vízművek Békéscsabán megrendezett Vízfesztiválján is, ahol a nyelvi akadályok ellenére is nagy
lelkesedéssel vett részt mindenki a cseppgyűjtő feladatokban.
A Vízfesztivál feladatai tökéletesen beleillettek a projekt egészébe, annak szellemébe. A résztvevők hatalmas lelkesedéssel
siettek állomásról állomásra,s válogattak az ajándékok között
(az esernyő vezette a toplistát).

Völgye Látogatóközpont adott otthont a 19. Biokultúra Ta-

A Magyar Biokultúra Szövetség, a Dél-alföldi Biokultúra
Egyesület és a Békés és Környéke Biokultúra Egyesület közös
szervezésében 2011 március 26-án Békéscsabán a Körösök
lálkozónak.
A szép tavaszi napsütésben közel 20 biogazda jött el kiállítani és árusítani, bemutatni termékeit Meghívott kiállítóink elsősorban a Dél-alföldi régióból, főként Békés megyéből
érkeztek. A biotermékeket gyártó cégek és a forgalmazók is
jelen voltak a rendezvényen, akik bemutatták és árusították
az élelmiszereket, kozmetikumokat.
A plenáris ülésen a megjelenteket Békés város polgármestere, Izsó Gábor köszöntötte. Beszédében méltatta egyesületünk húszéves tevékenységét és a városban betöltött szerepét.
Ezt követően a Magyar Biokultúra Szövetség elnöke Czeller
Gábor köszöntötte a jelenlevőket és megnyitotta a plenáris
ülést.
Az előadások a bio-gazdálkodás fontosságára, szükségszerűségére hívták fel a figyelmet. Első előadó Dr. Bardócz Zsuzsanna volt, az előadásának a címe: „Bio alapanyagokból teljes
értékű táplálék, kevésbé ismert alapanyagok”. Hangsúlyozta,
hogy minden embernek olyan táplálékra van szüksége, amit
hasznosítani tud, és azzal táplálni tudja sejtjeit.
Szabadkai Andrea, a Szövetség az Élő Tiszáért elnökségi
tagja a „Táplálkozás és környezetvédelem: helyi és évszaknak
megfelelő” címmel tartott előadást. Bemutatatta a SZÖVET
munkáját. Tavaly októberben 18 kistelepülésen megvalósítot-

A fentebb említett saját készítésű plakátokból és léggömbökön hagyott üzenetekből e rendezvényre is jutott. Valamint
a Víz Világnapján az orosházi József Attila általános iskolába
került az alkotások, üzenetek másik fele. Az iskola 7-8. osztályos tanulói ezen kívül tájékoztatást kaptak a projektrőlangol nyelven-, valamint a nemzetközi ifjúsági programok
lehetőségeiről. A programból nem maradtak ki a víz felhasználásnak egyéb lehetőségei sem, így pl. a gyopárosfürdői élményfürdő.

ták a MI MENZÁNK programot. A programban résztvevő
települések azon az egy napon az iskolájuk menzáján régi,
hagyományos ételeket főztek. Például Csongrádon csíramálét sütöttek. Ebben az évben, novemberben is szerveznek egy
napot a MI MENZÁNK keretében. A sikeres kezdeményezéshez lehet csatlakozni.
Dr. Roszik Péter a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

Továbbá a csoport nagyon kellemes napot töltött Tótkomlóson, ahol a helyi nevezetességek bemutatása a helyi SzárazÉr Társaság vezetőjének, Gyivicsán Andrásnak közreműködésének köszönhetően nagyon alaposra sikerült, sőt a helyi
szlovákok szervezete gőzön főtt, különböző ízesítésű gombócokkal várta a részvevőket.

ügyvezetője, a biotermékek minősítéséről és jelöléséről tájé-

Barátságok születtek, a résztvevők hazatérve mindmáig
lelkesen beszélnek élményeikről.

egyesület az alapító tagok munkáját emléklap adományozá-

A program utolsó napjának mottója hűen tükrözi a program egészének szellemiségét:
Ne zárd el örökre a vízcsapot, s a barátság csapját sem!
Andrásik Eszter
Kéz a Kézben Békés megyei Nevelőszülők Érdekvédelmi
Egyesülete

koztatta az érdeklődőket.
Csarnai Erzsébet a Békés és Környéke Biokultúra Egyesület alelnöke, az idén 20 éves Biokultúra Egyesület Békési Helyi
Csoportjának létrejöttéről és életéről, munkájáról beszélt. Az
sával köszönte meg.
Czeller Gábor a Magyar Biokultúra Szövetség elnöke átadta az év biogazdája kitüntetést, amit az egyesületünk tagja
Dimák János, orosházi gazda kapott meg. A sikeres találkozón 140 fő vett részt.
Dacziné Dúzs Julianna, Csarnai Erzsébet
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Sajtótükör
A padra ültetett Pusztaföldvár
Közösség A szomszédok figyelnek
egymásra és a falujukra, közben szórakoznak
Szeretnék a falu szép, régi arcát vis�szanyerni Pusztaföldváron. Az önkormányzat támogatja azokat az ingatlantulajdonosokat, akik házuk falát fehérre
meszelik, portáikat gondozzák. A jutalom se marad el, padot kapnak házaik
elé a földváriak.
Közösségerősítő kezdeményezésnek
szánta dr. Baranyi István polgármester azt a felhívást, mely arra biztatta a
földváriakat, hogy a régi, jó szokásokat
elevenítsék fel, szedjék rímbe, rendezzék versbe gondolataikat, és cserébe
kispadot helyeznek el házaik elé.
– Úgy, mint régen, esténként összegyűlnek az utcabeliek, a szomszédok, s
jót beszélgetnek házaik előtt. Az ötlet
megtette a hatását – mondta a Rákóczi
utcán, egy cserfes asszonycsapat felé
közeledve a település vezetője. Jó helyen álltunk meg beszélgetni, a postás,
Gógán Jánosné olvasnivalót adott éppen a kispadon üldögélőknek.
– Eddig is volt trécselés, de az árokparton ülve. Így kulturáltabb. A pletykálkodás meg jót tesz a léleknek – intett
búcsút a zöld egyenruhás.
– Vagy itt, vagy ott ülünk ki – mu
tatott a túloldalra Vörös Jánosné saját
háza elé, ahol szintén pad ékeskedik.
– Ezt mi a nyáron kaptuk a szép versért. Korábban is volt padunk, de az
borult, ha kellett, ha nem. Ez masszív,
betonozott, elbír bennünket – mondta
nevetve Holecska Gyuláné, aki éppen a
napi horoszkópok felolvasásával szórakoztatta szomszédasszonyait.
– Erzsike! Azt írja az újság, tegyél félre minden hátsó gondolatot – nevette el
magát Miszlai Sándornéra nézve.
– Rózsákkal, tulipánokkal igyekszem
a ház elejét díszíteni. A fűnyírás is rám
marad, de csinálom, amíg az erőm en-

gedi – fejtegette a megszólított, majd
az arra sétáló Fehér Tiborral állt le beszélgetni. Megtudtuk, a bácsinak nincs
padja, ha beszélgethetnékje támad, ő is
Holecskáékat választja. Szívesen leül az
asszonyok közé.
– Ez a célunk, hogy a szomszédok
figyeljenek egymásra, a kis közösségek
összetartsanak. Ezek az asszonyok például naponta ránéznek Tiborra, aki beteges ember – mondta a polgármester.
Elárulta,a jó idő beköszöntével újabb
padokat helyeznek ki Pusztaföldvár
több utcájában. Az is kiderült, a padon
üldögélők idegen autó láttán feljegyzik
annak adatait, így sikerült egy vidéki,
rossz útra tévedt tolvajt is lebuktatnia
községben.
S miközben fennhangon trécseltek a
Rákóczi utcán élők, az is szóba került,
milyen sok, romos, elhanyagolt ház csúfítja a faluképet.
– Hajdan alig volt kőház. Tapasztottunk, meszeltünk, rendet tartottunk.
Most meg hagyják összedőlni házaikat
az emberek. Ez hanyagság a javából –
sajnálkoztak egyetértően a nyugdíjas
asszonyok, miközben a község a mindennapjait élte. Sokan élvezték a tavaszi napsütést, gereblyézték az árkokat,
a gyerekek hazafelé ballagtak az iskolából, nagyot köszöntek ismerőseiknek.
Faluhelyen már csak így szokás, hiszen
szinte mindenki ismer mindenkit.
A polgármester, ha kell, ugatós kutyát intéz, a padadományokkal erősíteni szeretné a közösséget
A Kossuth utca egyik lakója, Szabó
Istvánné sokat volt kórházban az ős�szel, szomszédja írt helyette verset, így
ő is kapott tavaly kispadot. Most ezen
napfürdőzött a néni. Azt panaszolta a
polgármesternek, hogy ugatós kutyára
volna szüksége, az övé elpusztult. Egyelőre a szomszéd Marci nevű puliját
szeretgeti. A padon ülve megállapodtak dr. Baranyi Istvánnal, hamarosan jó
házőrzője, mudija lesz Gizi néninek.

Falusi körutunkon találkoztunk Dénes Zsuzsával. Babakocsit tolva, kislányával levegőzött, majd megpihent Biankával egy üres padon.
– Erdélyből települtünk Pusztaföldvárra, ahol a párom nagymamája lakott.
Nem írtam még verset, így saját paddal nem dicsekedhetek. Szomszédunk,
Manci néni gyakran invitál maga mellé
–mosolyodott el a fiatalasszony. Elárulta, nem szeret pletykálni, de szívesen
meghallgat másokat.
forrás: Békés Megyei Hírlap,
2011.03.26.

Nagy kékség az autizmussal
élőkért
A világ számos metropoliszához
és hazánkban is több nagyvároshoz
csatlakozott szombat este a megyeszékhely, mikor a Békés Megyei Jókai
Színház épületét kék fénnyel világították ki.
Ezzel az autizmusra igyekezett a
magánszemélyek és a vállalkozások figyelmét felhívni a világnap alkalmából
a békéscsabai AUT-PONT Alapítvány,
mely közel kétszáz családot támogat,
mint segítő szolgálat.
– A Jókai színház abszolút vevő volt
a kezdeményezésre, mindenben támo
gattak – árulta el Szántó Tamás. Az
ügyvezető elmondta, hogy előzetesen
három-ötszáz résztvevőt várt az eseményre, köztük a sérült gyermekeket és
azok szüleit is – no meg a szórólapokat
kapott tömeget.
A hangulat is ennek megfelelően
családi volt, több mint harminc gitáros
gyűlt össze egy baráti tábortűz körül, a
téren, ahol ismert számokat adtak elő
a fények bekapcsolása után. Az egység
pedig akkor mutatkozott meg igazán,
mikor a résztvevők az ég felé fordították
a mobiltelefonokat, így üzenve az egész
világnak.
forrás: www.beol.hu

CIVIL INFORMÁCIÓS PONT
A szeghalmi Civil Információs Pont szakembere minden kedden 9-15 óra között
várja az érdeklődőket a Civil Házban (Tildy u. 15-17.)
Bővebb információ: www.sarreticivilek.hu
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Pályázatok
„BÉKÉS MEGYE KULTURÁLIS ÉS
TURISZTIKAI PÁLYÁZATA” 2011.
A Békés Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet a Békés megyei kulturális
élet élénkítésére, az egészségmegőrzés, egészséges életmód szemléletének
erősítésére, a megyei kiemelt rendezvények támogatására, a megyei turizmus erősítésére. (A pályázat kódja:
BMÖ/MKTP/2011)
A pályázat célja
Békés megye kulturális értékeinek megismertetése, hagyományainak ápolása,
a lokális közösségek önszerveződésének
erősítése, a Békés megyei kulturális és turisztikai élet élénkítése. A Békés Megyei
Önkormányzat a kultúrát alapvető emberi szükségletnek tekinti, ennek érdekében a 2011. évben kiírásra kerülő pályázat a kultúra elérhetőségének területén
az esélyegyenlőség megteremtésére törekszik. A Békés Megyei Önkormányzat
a megyei civil társadalom, civil közösségek tevékenységét és aktív részvételét,
valamint a közművelődési és kulturális
életben való együttműködését is erősíteni
kívánja.
A pályázat kategóriái
2/1. „A” kategória: Pályázati keretös�szeg 15 millió Ft. A nyertes pályázó kulturális programokon való részvételhez
és az utazási költség finanszírozásához
részesülhet anyagi támogatásban.
Az „A” pályázati kategóriában a pályázati felhívásban részletezett kulturális
programcsomagok közül legalább hármat választani kell a pályázónak, de
legfeljebb öt választható!
Pályázók köre:
Békés megyei székhellyel rendelkező
és Békés megyében működő
– közoktatási intézmények
– bejegyzett civil szervezetek
–
5000 fő alatti lélekszámú települési
önkormányzatok
– kisebbségi önkormányzatok
– egyházak
2/2. „B” kategória: Pályázati keretösszeg 15 millió Ft. A nyertes pályázó Békés megyében hagyományosan
megvalósított, kiemelkedő jelentőségű
kulturális és gasztronómiai események,
nagyrendezvények,
nagyfesztiválok
megrendezéséhez részesülhet támoga-

tásban. A „B” kategória pályáztatása
két körben történik. Első körben a
pályázónak részletesen be kell mutatnia tevékenységét, a megvalósítandó
rendezvényt, fesztivált, és be kell nyújtania a költségvetési tervet. Mellékletként csatolni kell a program részletes
bemutatását (max. 4 oldal – 12-es betűmérettel), amelynek ki kell terjedni a
„Pályázati Űrlap” III/D pontjában meghatározott szempontokra. Ezt követően minden nyertes pályázóval szakmai
konzultációra kerül sor. Csak a szakmailag támogatott pályázók nyújthatják be
pályázataikat a második körben.
Pályázók köre:
– Békés megyei települési önkormányzatok
– Békés megyei székhellyel rendelkező
bejegyzett civil szervezetek
A pályázott programok megvalósításának időszaka: 2011. július 1 – 2012.
június 30.
Az igényelhető támogatások mértéke
„A” kategóriában a nyertes pályázatok
összes költségének (belépő, előadásrendezvény költsége, utazási költség)
legfeljebb 90 %-át a Békés Megyei
Önkormányzat vállalja, a fennmaradó
minimum10% a nyertes pályázót terheli önerő ráfordítása formájában. Az
önerőt pénzbeli hozzájárulásként kell
biztosítani.
„B” kategóriában a nyertes pályázatok
összes költségének (előadás-rendezvény
költsége, szolgáltatás költsége, bérleti
díj) legfeljebb 70 %-át a Békés Megyei
Önkormányzat vállalja, a fennmaradó
minimum 30% a nyertes pályázót terheli önerő ráfordítása formájában. Az
önerőt pénzbeli hozzájárulásként kell
biztosítani.
A pályázatok benyújtásának módja és
helye
A pályázatot a www.bekesmegye.hu
hon
lapról letölthető, és kizárólag
elektronikus formátumban kitöltött
nyomtatványokon (word formátum;
xls formátum), postai úton, papír alapon lehet benyújtani a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatal címére.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. április 18.
A pályázati felhívás, a pályázati adatlap,
a pályázati űrlap, a részletes költségve-

tés, és az útmutató letölthető a www.
bekesmegye.hu honlapról.
Információ: 66/441-141,
intfel@bekesmegye.hu
PÁLYÁZATOK BÉKÉSCSABAI
CIVIL SZERVEZETEKNEK

Önszerveződő közösségek
támogatása
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK Kisebbségi, Ügyrendi és Ellenőrzési (KÜE) Bizottsága pályázatot
hirdet Békéscsaba közigazgatási területén tevékenykedő önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására.
Pályázhat minden civil szervezet, amely
tevékenységét a városban fejti ki, a lakosságot közvetlenül érintő programot
valósít meg, és eleget tett a 2010. évi elszámolási kötelezettségének.
Pályázatot az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:
A: 
Civil szervezetek pályázati keret
összeg: 2.570.000 Ft
B: 
Nemzetiségi szervezetek pályázati
keretösszeg: 1.400.000 Ft
C: 
Nyugdíjas szervezetek
keretösszeg: 1.040.000 Ft

pályázati

A pályázathoz pályázati adatlapot kell
kitölteni! Az adatlap letölthető a www.
bekescsaba.hu honlapról! Szervezetenként egy pályázat nyújtható be.
A pályázatok benyújtási határideje:
2011. április 22.
A pályázatot az alábbi címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Kisebbségi,
Ügyrendi és Ellenőrzési (KÜE) Bizottsága,
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

Szociális célú segítő tevékenységek 2011. évi támogatása
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi,
Szociális és Lakásügyi Bizottsága pályázatot hirdet a szociális célú segítő
tevékenységek 2011. évi támogatásának
elnyerésére.
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A pályázat célja: Az állampolgárok és
közösségek tevékenységének támogatása.
Pályázhat: Minden Békéscsabán működő közösség, csoport, egyesület, alapítvány, intézmény, egyén. Egy szervezet, közösség csak egy pályázatot
nyújthat be!
Támogatás kérhető az alábbi témakörökben:
–
A szociális területen végzett tevékenységek.
– Szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok számára szervezendő
rendezvények, akciók.
A támogatás elnyerésének módja és
feltételei:
–
A pályázat elnyerésénél elsőbbséget
élveznek a városi közösségek.
– A pályázó fogalmazza meg a tervezett
tevékenység célját, megvalósításának
módját, részletes költségvetését.
– A támogatás segélyezéshez nem vehető igénybe.
A pályázathoz pályázati űrlapot szükséges kitölteni. Pályázati űrlapok Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Szociálpolitikai Osztályán
kérhetők vagy a www.bekescsaba.hu
honlapról letölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2011. április 30.
A pályázatokat az alábbi címre kell
beküldeni: Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Szociál
politikai Osztálya, 5600 Békéscsaba,
Szabadság tér 11–17.
————

Fejlesztői Egypercesek
Kiíró: Helyi Mérték alapítvány
A novellapályázat célja:
– megragadni, nagyító alá helyezni azokat a pillanatokat, amikor egy fejlesztő vagy fejlesztett szervezet szembe
találta magát ezzel a kockázattal és
abból valami valós változás keletkezik
(vagy nem keletkezik)
– megmutatni apró képkockákat a szervezetfejlesztés mibenlétéről és ezzel
elérhetővé tenni a „műfajt“ azok számára is, akiknek még nincs saját tapasztalatuk.
–
az írás ritualizáló erejével és a
groteszk-szellemes műfaj eszközeivel teret adni az elmúlt másfél-két év szervezetfejlesztési hullámain összegyűlt büszkeségeknek,
8
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feszültségeknek,
küzdelmeknek,
felszabadulásoknak.
Pályázhat: nonprofit szervezetek és
nonprofit szektorban dolgozó szervezetfejlesztők 3 kategóriában lehet pályázni:
– Belső szempont: fejlesztett szervezetekhez tartozók élményei
– Külső szempont: fejlesztők személyes
élményei
–
Páros novellák: Fejlesztő és fejlesztett ugyanazt eseményt írja meg, így
kettős perspektívából láthatunk rá a
folyamatra.
A beküldött írásokat belevesszük on-line megjelenő kiadványunkba és a szerzők meghívást kapnak a kötet bemutató
rendezvényére is.
Formai követelmények: 3-5000 karakter.
Pályázat beadásának határideje:
2011. május 2.
Részletes kiírás:
http://www.helyimertek.hu
További információ és pályaművek beküldése: bitter.janka@helyimertek.hu

Terülj-terülj asztalkám
Gyermeknapi pályázat
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület
pályázatot hirdet civil szervezeteknek
azzal a céllal, hogy minél több rászoruló
gyermek vehessen részt színvonalas és
élményekben gazdag gyermeknapi rendezvényeken. A pályázaton kiválasztott
szervezetek a rendezvényhez szükséges
élelmiszer-támogatást kapnak. Az Élelmiszerbank a rendelkezésre álló készleteinek függvényében tud adományokat
adni.
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a
felhíváshoz kapcsolódó pályázati adatlapon nyújtható be.
A teljes pályázati kiírás és az adatlap letölthető a www.elelmiszerbank.hu/gyereknap weboldalról.
Benyújtás módja: a pályázati adatlapot és annak minden mellékletét csak
e-mail-ben tudjuk fogadni, a következő e-mail címen: elelmiszerbank@
elelmiszerbank.hu
A pályázat benyújtásának határideje:
2011. április 17.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2011. április 24.
További
információ
kérhető
az
elelmiszerbank@elelmiszerbank.hu
e-mail címen

Tábor, osztálykirándulás a
Körösök vidékén
A pályázat célja
Szünidei táborok, osztálykirándulások
megvalósítása, amelyek hozzájárulnak
a gyermekek és fiatalok közösségi élményeihez, lehetővé teszik a szabadidő
hasznos, aktív eltöltését, kulturális, természeti értékeink megismerését, valamint egészséges életmódra nevelnek.
A tábor helyszíne
A táborhely a Körös-Maros Nemzeti Park Tájvédelmi Körzete mellet, a
Hármas-Körös jobb parti ármentesített területén, a Bónomzugi Holtkörös
partján helyezkedik el. Annak ellenére,
hogy mesterséges környezetről van szó,
az eredeti Körös parti állat- és növényvilág ide települt át, így hűen őrzi az ősi
Nagy- vagy Egyesült-Körös hangulatát.
Eme csodálatos természeti környezetben található táborhelyen egyidejűleg
két házban maximum 40 fős gyermekcsoportoknak tudunk elhelyezést biztosítani, 4 fő kísérővel.
A pályázható programok időtartama
– tábor esetén 6 nap 5 éjszaka, folyamatosan váltó turnusban,
– osztálykirándulás esetén 3 nap 2 éjszaka.
A pályázat beadási határideje:
2011. augusztus 15.
Pályázatot nyújthatnak be:
– azok a szervezetek, iskolai szerveződések, melyek gyermekek/ifjúság közösségeit fogják össze, és a csoport
részére közösségépítő program megvalósítását tervezik,
– azok a munkáltatók, melyek a dolgozói kollektíva gyermekei részére nyári
táborozási lehetőség biztosítását tervezik.
Díjak, kedvezmény mértéke
A táborozás alapdíja 18.000 Ft/fő, pályázat útján kedvezményesen: 16 000
Ft/fő.
Az osztálykirándulás alapdíja 10.000
Ft/fő, pályázat útján kedvezményesen:
9000 Ft/fő.
Kedvezményes
szolgáltatás
tartalma
és
a
programajánlatok
megtekinthetők
a
http://
www.7szinvirag.atw.hu
honlapon.
További információ: hetszinviragtuskevar@fibermail.hu, 70/940-1619
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Családi kaleidoszkóp
Állítsuk össze az európai családok közös fotóalbumát!
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium fotópályázata
Küldje be családja legszebb pillanatát
megörökítő fotóját, melyből kiderül:
család nélkül lehet élni, de nem érdemes!
Mutassuk be az európai családok sokszínűségét, hogy kiderüljön: a család a
legnagyobb érték, éljünk bárhol Európában.

Olyan privát pillanatokat, megörökített
pillanatokat várunk, amelyeket a családok hajlandóak megosztani a szélesebb
közvéleménnyel is, hogy mindenki lássa: a család a legfőbb boldogság forrása.

nat a számukra).

A Családi Kaleidoszkóp képein legalább három családtag szerepeljen: apa,
anya, gyermek.

címre 2011. május 15-ig.

Természetesen lehet több gyerek és akár
több generáció is a fotókon. A képekhez egymondatos képaláírást is várunk
(ami lehet egy üzenet a még családalapítás előtt álló fiataloknak, vagy hogy
mikor, hol és milyen alkalomból készült
a felvétel, vagy miért ez a legszebb pilla-

képei a http://www.kormany.hu kor-

A képeket elsősorban elektronikusan
várjuk, a
sajtofoosztaly@nefmi.gov.hu
A Családi Kaleidoszkóp előzsűrizett
mányzati portálra is felkerülnek majd,
ahol szavazni lehet a legmeghittebb pillanatot megörökítő képekre. A legtöbb
szavazatot kapott képeket díjazzuk és a
nagyközönségnek is bemutatjuk.

Megyei programok
Tisztelettel meghívjuk Önt a Békés Megyei Esélyegyenlőségi Iroda Esélyek Háza Battonya és a Körös-szögi Civil Fórum Egyesület által szervezett
„2011 – Az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai éve” alkalmából Békés megyében 8 helyszínen
megrendezésre kerülő önkéntes munkát népszerűsítő előadássorozatára.
Bevezető: Dr. Palkó Lajos, Esélyház vezetője
Téma: E
 sélyek Háza munkájának bemutatása
Előadó: Sztanojev Edina, Esélyház munkatársa
Téma: Ö
 nkéntes munka lehetőségei
Előadó: Lipcsei Katalin, önkéntes munka szakértője
Helyszín: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ előadó terme (Szarvas,
Kossuth u. 19.)
Időpont: 2011. április 14. (csütörtök) 10.30 óra
Kérjük, jelezze részvételi szándékát Regős Veronikánál:
+36/20-547-53-20, korosszog@szarvasnet.hu

Jótékonysági bál
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Napraforgó Gyógypedagógiai Központja szeretettel vár minden
szórakozni, táncolni vágyó kedves szülőt, rokont, barátot
és ismerőst az újonnan megrendezésre kerülő jótékonysági
,,BATYUS” báljára.
Program: intézményünk életének rövid bemutatása, dolgozók rövid műsora, tombolasorsolás
(a zenét a MELODY EGYÜTTES szolgáltatja)
Időpont: 2011. április 15. (péntek) 19 óra
Helyszín: MKBME Napraforgó Gyógypedagógiai Központ
(Békéscsaba, Kölcsey u. 27.)
Belépőjegy: 1000 Ft; Támogatójegy: 500 Ft és 1000 Ft értékben válthatók.
Kérjük részvételi és/ vagy támogatójegy vásárlási szándékát
április 13-ig jelezze telefonon (06-66-452-202) vagy személyesen az Intézmény irodájában!

A Békés Megyei Önkéntes Centrum
aktuális programjai
Önkéntesek általános felkészítése
Időpont: 2011. április 29. péntek, 10–16h
Helyszín: Béthel Alapítvány,
5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 2.
Együttműködő partnerek: Civil Szervezetek Szövetsége

Önkéntesek felkészítése szociális területre
Időpont: 2011. április 30. szombat, 10–16h
Helyszín: Béthel Alapítvány,
5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 2.
Együttműködő partnerek: Civil Szervezetek Szövetsége

Teadélután az önkéntesség jegyében
Időpont: 2011. május 5. csütörtök
Helyszín: Meseház, 5600 Békéscsaba, Békési út 15–17.
Együttműködő partnerek: Békés Megyei Europe Direct
Iroda, Meseház

Futónap az Európa Nap keretében
Időpont: 2011. május 7. szombat
Helyszín: Széchényi-liget
Együttműködő partnerek: Békés Megyei Europe Direct
Iroda, Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Programjaink térítésmentesek!
Az Önkéntes Centrum programjai a TÁMOP - 5.5.2-09/32009-0021 projekt keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.
További információ kérhető:
Béthel Alapítvány – Békés Megyei Önkéntes Centrum
Kapcsolattartó: Seres Gyöngyi
Tel.: 66/440-745, 06/70-422-6293
E-mail: tamop552@strobeth.hu
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Figyelmükbe ajánljuk…
Több mint 200 millió forint piaci értékű szoftveradomány civilszervezeteknek
2010-ben nagy sikert ért el a Magyarországon a NIOK
(Nonprofit Információs és Oktató Központ) Alapítvány által koordinált CivilTech program, így több mint 200 millió
forint piaci értékű szoftveradományhoz jutottak a hazai
alapítványok, egyesületek. A NIOK Alapítvány több mint
15 éve működteti a hazai adományozást segítő programjait, a CivilTech szolgáltatásuk 2008 januárjában indult.
A CivilTech Informatikai Adományozó Program a NIOK és
a TechSoup partnerségének keretében valósul meg. A San
Francisco-i székhelyű TechSoup nonprofit szervezetek technológiai kapacitásépítésével fogalakozik, oly módon, hogy a
vezető szoftver és hardver gyártók által nyújtott adományokat
az egyes országok nonprofit szervezeteinek adománykéréseivel kapcsolja össze. A NIOK segítségével a magyarországi,
legalább közhasznú minősítéssel rendelkező civilszervezetek
pályázhatnak arra, hogy 90-96%-os kedvezménnyel rendelhessenek legális szoftvereket, illetve hardvereket. A termékeket jelenleg a Microsoft és a Cisco biztosítja a program
számára, de az alapítvány keres további hazai és külföldi vállalatokat is. 2010-ben 203 807 350 HUF piaci értéken jutottak
az alapítványok, egyesületek a termékekhez.
Pályázni és rendelni folyamatosan lehet a www.civiltech.
hu oldalon keresztül, ahol nem csak a jelentkezés feltételei,
hanem a közel 200 terméktípus leírása is elérhető. A NIOK
Alapítvány szakemberei praktikus tanácsokkal is segítik a
civilek munkáját, valamint az alapítvány országos hálózata
segítségével a program megyei szinteken is elérhető.

Európa a polgárokért - Új pályázati útmutató
Megjelent az Európa a polgárokért program új pályázati
útmutatója, mely 2011. március elsejétől érvényes.
Legfontosabb változások:
Testvérvárosi és tematikus hálózatok esetén a testvérvárosi kapcsolat már nem feltétel. A települések között bármilyen kapcsolat lehetővé teszi, hogy találkozót szervezzenek.
Testvérvárosi találkozók esetén nem feltétlenül annak a
településnek kell benyújtania a pályázatot, ahol a rendezvény
megrendezésre kerül. Pl. Németországi találkozó esetén nem
kell, hogy a német település legyen a fő pályázó, bármelyik
partnere ezt magára vállalhatja.
Tematikus hálózatok esetén a kommunikációs eszközökre
már 9000 euró támogatás igényelhető, míg ez korábban 4500
euró volt.
Aktív európai emlékezet és Civil szervezetek által kezdeményezett projektek esetén a támogatás átalánydíjas volt
„esemény jellegű projekteknél“, és költségvetésen alapuló
finanszírozás volt „megvalósítás jellegű projekteknél“. Ez a
jövőben már nem így lesz, mindenki szabadon dönthet a
kétféle finanszírozás között, függetlenül attól, hogy milyen
típusú projektet valósít meg.
Pályázati kiírások és az útmutató letölthető a www.
tka.hu oldalról.

Kiadványajánló
Ha a hegy nem megy... – A felkereső ifjúsági információs munka

Milo O. Frank:
Értekezlet, megbeszélés röviden és eredményesen

Az információs és kommunikációs technológiák korában
az ifjúsági információ-szolgáltatás és az ifjúsági munka is
olyan új kihívásokkal szembesül, amelyekre az ifjúságsegítőknek és a fiatalokkal dolgozóknak korszerű, kreatív megoldásokkal kell választ adniuk. A fiatalok elérése, informálása, mozgósítása, bevonása mindig is egy izgalmas, folyton
megújuló, a környezet, illetve a társadalom, a célcsoport és a
szolgáltatók közötti kölcsönhatásból építkező folyamat volt.
Az Eurodesk magyarországi hálózata jelen kiadványa ennek a tevékenységnek egy speciális megközelítését, a felkereső ifjúsági információs munkát kívánja több szempontból
körbejárni, olyan szakmai írásokat foglal magában, amelyek
az Eurodesk által felkért, a szervezettel együttműködő szerzőknek a témakörhöz kapcsolódó – mindennapi munkájuk
során felhalmozott – gyakorlati tapasztalatait és – az ifjúsági
területen aktívan eltöltött évek alatt szerzett – módszertani és
elméleti tudását összegzik.
A könyv letölthető a www.mobilitas.hu honlapról.

Az élet túl rövid ahhoz, hogy időnket eredménytelen értekezletekre és megbeszélésekre pazaroljuk. A szerző megmutatja
– miként döntsük el, egyáltalán szükség van-e megbeszélésre (és hogyan mondjuk meg, ha nincs)
– hogyan készítsünk elő egy megbeszélést és hogyan készüljünk fel rá
– hogyan fejtsük ki az elképzeléseinket tömören (és röviden)
– hogyan érjük el, hogy a résztvevők szigorúan a témánál
maradjanak
A könyv konkrét módszereket és gyakorlati tanácsokat
tartalmaz, amelyek azonnal alkalmazhatók -- a megbeszélés
előtt, alatt és után.
A kiadvány megtalálható a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének szakkönyvtárában és igény esetén személyesen az irodában (Békéscsaba, Andrássy út 3.) kölcsönözhető.
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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.
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.
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.
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 szakemberekkel történő személyes találkozókhoz előzetes telefonos (66/333-263)
vagy e-mail-ben (civil@kfbme.hu) történő egyeztetés szükséges!
Bővebb információ: http://civilek.csabanet.hu/ciszok
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