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Ibsent az Ibsen Házba!
A Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális 
Irodája szeretettel várja az érdeklődőket  
a „Barangolások Norvégiában” rendezvénysorozat 
keretében Henrik Ibsen: Hedda Gabler című  
darabjának újszerű előadására.
Időpont: 2011. május 14. (szombat) 19 óra
A belépés díjtalan.

Napsugaras Családi Nap
Időpont: 2011. május 15. 11 órától
Ízelítő a programból: 
11.00 óra:   Vásárfiak c. bábelőadás  

(jó idő esetén az Ibsen Ház bel-
ső udvarán lesz megtartva)

12.00–14.00 óra:   Mikrofonba éneklés (karaoke), 
különböző vetélkedők, gyöngy-
fűzés

15.00 óra:   Ormányos Hüntyüllér c. báb-
előadás (helyszín: Ibsen stúdió-
színpad)

A belépés díjtalan!
Bővebb információ: (66) 333-261

Kiállítás
A IX. Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági 
Népi Kézműves Pályázatra érkezett alkotásokból 
nyílt kiállítás május 6-án az Ibsen Ház Galériájá-
ban, amely a hónap végéig látogatható. 
A kiállítás megtekinthető a hét minden napján 
9–17 óra között.

Április 15-én svéd (stock-
holmi) civil de legáció tagjai 
látogattak el az Ibsen Házba, 
a Szent Vince Borrend Bé-
kés Megyei Lovagi Székének 
közvetíté sével. A vendégek 
meg  ismerkedtek a ház te-
vé kenységével, valamint a 
jövőbeni kulturális és civil 
együttműködési lehetősé-
gekről tárgyal tak az ott dol-
gozó szakemberekkel.

Ajánló az Ibsen Ház rendezvényeiből

Svéd civil delegáció
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A Sarkadi Kistérségi Civil Fórum 
alapítóinak tagjai április végén tartot-
ták összejövetelüket a Békés-Bihar Kis-
térség Fejlesztő Egyesület székházában. 
A program bevezetéseként Ungvári 
Mihály, a fórum elnöke köszöntötte a 
résztvevőket és rövid tájékoztatásra, 
a helyzetkép felvázolására kérte fel a 
megjelent civil szervezetek képviselőit. 

Elsőként Tóth Miklós, a Homo Faber 
Alapítvány és a Hazatalálás Szociális 
Szövetkezet képviseletében szólt kör-
nyezetvédő-szemléletformáló, hagyo-
mányőrző tevékenységükről. Jelenleg 
egy önfenntartó közösség létrehozásán 
dolgoznak Mezőgyán határában, mely 
során 10 család tanyabokrot alakít ki. 
Ezeket a családokat segítik a forrás-
szerzésben és a kapcsolatépítésben, va-
lamint a terveik szerint felépítenek egy 
olyan közösségi házat is, amelyben a 
jövőben képzéseket, táborokat szervez-
nek. 

Kónya Mária, az Okányi Településszé-
pítők Egyesületének elnöke elöljáróban 
elmondta, hogy szervezetük 2000 óta 
működik, de csak 2006 után kapcsolód-
tak be a kistérségi civil fórum munká-
jába, hiszen településük a szeghalmi és 
a sarkadi kistérség határán helyezkedik 
el.  Okányban a Civil információs Pont 
működtetését a Könyvpártolók Egyesü-
letével közösen látják el, összefogva és 
koordinálva a helyi civil szervezetek te-

vékenységét is.  Kónya Mária kifejtette, 
hogy egy-egy szervezet csak akkor tud 
eredményesen működni, ha másokkal 
együttműködik, ezért ő a települési-tér-
ségi szinten történő összefogást szor-
galmazza. 

A Sarkadi Városszépítő Egyesület ne-
vében Hódosi József beszélt tevékenysé-
gükről és kiemelte, hogy az óvodástól a 
nyugdíjas korosztályig mindenkit igye-
keznek megszólítani programjaikkal és 
kapcsolatot ápolni velük. Az egyesület 
kulturális szakcsoportja évente szabad-
téri tárlatot rendez és többszöri találko-
zási lehetőséget biztosít. Terveik között 
szerepel egy alkotótábor elindítása és 
a Peckesi-domb találkozóhelyként tör-
ténő kiépítése, mely zarándokhellyé is 
kinőheti magát.

Brandtné Czirják Éva, a Tisza-csa-
lád Geszti Emlékköre Egyesület elnöke 
az aktuális programjukra fókuszált is-
mertetőjében, hiszen a hétvégi megem-
lékezésre – gróf Tisza István születésé-
nek 150. évfordulója – a Tisza család 
külföldön élő rokonai, leszármazottai 
is Gesztre látogatnak. Örömmel jelen-
tette be, hogy megalakult a Geszti Fi-
atalok Egyesülete, így már 2 szervezet 
munkálkodik a településen. A Békés 
Megyei Önkormányzat által kiírt pályá-
zati lehetőséget megragadták ugyan, de 
székely gyerekek táboroztatásán is gon-
dolkodnak és ehhez keresik a forrást, 
illetve az együttműködési módokat.

Pocsajiné Fábián Magdolna, a Közös-
ségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének 
titkára szerint a civil fórum minden-
képpen a közös erőt képviseli kistérsé-

gi szinten. Fontosnak tartja a kapcsolat 
további ápolását a kistérségi társulással, 
mely további ötleteket, együttműködé-
seket generálhat.

A Kötegyáni Baráti Kör életében be-
következett változásokat Ungvári Mi-
hály ismertette a jelenlévőknek. Több 
szálon indult el a gondolkodásuk a 
szervezet jövőjét illetően, melyek közül 
az önfenntartó-falu projekt lehetne az 
egyik fő alternatíva, amelyhez a szak-
mai hátteret a Lakiteleki Népfőiskola 
adja. Az egyik kitörési pont lehet a helyi 
érték-leltár elkészítése, melyhez a Köte-
gyáni Baráti Kör felajánlotta a segítsé-
gét.  Ennek a leltárnak nagy jelentősége 
lehet a fejlődés szempontjából is, hiszen 
olyan értékek kerülhetnek be a köztu-
datba, amelyre a felmérés nélkül nem 
is gondolunk, legyen szó akár a telepü-
lésen élő alkotó emberekről, műemlé-
kekről, kulturális intézményekről vagy 
akár a helyben elkészült termékekről. 
Ungvári Mihály szerint az ország más 
területein, illetve a határon túl kialakí-
tott kapcsolatok is generálhatják a civil 
szervezetek közötti hálózatépítést.

Az ülés végén a jelenlévők meg-
állapodtak a következő összejövetel 
témáiról, melynek középpontjában a 
kistérségi társulás terveinek, az önfenn-
tartó-falu fő szakmai irányainak és a 
Leader program aktuális projektjeinek 
a megismerése szerepel. Megállapodtak 
abban, hogy a következő találkozóra 
meghívják a kistérségben működő civil 
szervezetek szélesebb körét.

Butora Hajnalka

Civil fórum Sarkadon

Kiadja:  
a Közösségfejlesztők Békés Megyei 

Egyesülete

Levelezési cím:  
5600 Békéscsaba, Pf.: 570

E-mail: civil@kfbme.hu

Szerkesztő: 
Butora Hajnalka

Felelős kiadó: 
Pocsajiné Fábián Magdolna

Nyomtatás: 
Progresszív Nyomda Kft., Békéscsaba

Támogató: 
Békés Megye Önkormányzata; 
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NOE-FON: nem csak nagycsaládosoknak
SZOLGÁLTATÁS. Telefonon nyújtanak tájékoztatást a jog-
szabályokról.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) létrehoz-
ta a NOE-FON telefonos szolgáltatást, amelyet nem csak az 
egyesület tagjai vehetnek igénybe. A cél, hogy a szolgálathoz 
fordulók naprakész tájékoztatást kapjanak a jogszabályokról, 
hogy különböző ügyeiket gördülékenyen intézhessék.

– Életünket át meg átszövik a jogszabályok, előírások. 
Olyan új dolgokkal találkozunk, mint a krízisalap, az elektro-
nikus közszolgáltatások. Van, hogy olyan hétköznapi dolgok 
sem világosak, mint a gyes szabályai vagy a tankönyvtámo-
gatás – mondta Benedek Szilvia, a Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete dél-alföldi regionális titkára.

– Sokszor jönne tehát jól a gyors tájékoztatás, de isme-
rőseink sokszor ugyanolyan tanácstalanok bizonyos kérdé-
sekben, mint mi. Vagy nem biztos, hogy a helyes információ 
birtokában vannak.

Benedek Szilvia hangsúlyozta, ezért hozta létre a NOE a 
NOE-FON-t, amit héköznaponként 8-tól 16 óráig lehet hív-
ni a helyi tarifás 40/200-943-as kékszámon, illetve a NOE 
70/771-6565-ös flottás számán.

forrás: BMH, 2011.04.14.

Sikerrel dolgoznak a fogyatékkal élők érdekében 
Békés megyében

Harminc évvel ezelőtt néhány lelkes mozgássérült a saját 
élettapasztalatára alapozva hívta életre a Mozgáskorlátozot-
tak Békés Megyei Egyesületét. A mára már a megye 65 tele-
pülésén elérhető, 13 ezer főt tömörítő közösség csütörtökön 
jubileumi ünnepségen emlékezett az eltelt három évtizedre.

– A fogyatékos emberek felzárkóztatását célzó tevékenység, 
bár látszólagos társadalmi támogatottságot élvez, mégsem 
tartozik a legfontosabb dolgok közé – mondta Czeglédiné 
Kovács Ágnes, az egyesület elnöke, hozzátéve: a fogyatékkal 
élő embereknek sok évszázados hátránnyal kell megküzdeni-
ük a többségi társadalomhoz képest. 

A mozgáskorlátozottak megyei egyesülete több intézményt 
is működtet, az elmúlt években munkahelyeket teremtettek 
és egy jól működő segítő hálózatot építettek ki a fogyatékkal 
élők mindennapjainak megkönnyítésére.

forrás: BMH, 2011.04.29.

A civileket támogatja a városvezetés
Civil Együttműködési Cselekvési Terv néven kiemelt fon-

tosságú önkormányzati intézkedéssorozat kezdődik Gyulán 

– erről döntöttek a képviselők a tegnapi ülésen. Dr. Görgényi 
Ernő polgármester elmondta, több mint 300 civil szervezet 
van Gyulán, de ezek nem mindegyike működik. A valós 
helyzet felmérése érdekében civil adatbázist készítenek. A 
párbeszéd elősegítése érdekében létrehozzák a Gyulai Civil 
Kerekasztalt és a Civil Fórumot, mely a közmeghallgatások 
mintájára működik. A civil szervezetek eseményeiből ren-
dezvénynaptárt állítanak össze, május 1-jétől pedig egy szak-
embert civil referensként alkalmaz az önkormányzat.

Mint azt a polgármester elmondta, Gyulán az idei költ-
ségvetésben ötmillió forintot különítettek el civil szervezetek 
támogatására, s emellett más szolgáltatásokkal is segíteni kí-
vánja a városvezetés a helyi civileket.

forrás: BMH, 2011.04.29.

Székelyföldi körút 
A Békés Megyei Önkormányzat és a romániai Kovászna 

Megyei Önkormányzat együttműködésének jegyében, a 
Békés Megyei Önkormányzat szervezésében a Napsugár 
Bábszínház a „Vásárfiak” című előadásával székelyföldi ven-
dégszereplésre készül 2011. május 5–9. között. A program 
helyszínei: Székelyudvarhely, Székelykeresztúr és Sepsiszent-
györgy („Szent György Napok”). Az utazás külön érdekes-
sége, hogy a bábszínészek közül van, aki tulajdonképpen 
„haza megy”, hiszen gyökerei odakötik. A Napsugár Bábszín-
ház ezúton szeretné megköszönni a Megyei Önkormányzat-
nak, hogy megszervezte és lehetővé tette ezt az érdekesnek és 
tartalmasnak ígérkező turnét.

forrás: www.napsugarbab.hu

Alapítványokat is támogatnak a megszavazott 
forrásokból

Összesen 5,5 millió forintos keretösszeget különített el 
költségvetéséből Békéscsaba a közművelődési és művésze-
ti pályázatok támogatására. A kiírásra összesen 193 szer-
vezet jelentkezett. Az önkormányzat kilenc alapítványnak 
is megszavazott forrást, melynek megadásához közgyűlési 
jóváhagyás kellett. Az alapítványok elsősorban rendezvé-
nyek lebonyolítására igényeltek támogatást. Egyebek mellett 
egészségnapok, alkotótábor, kirándulások, táboroztatás, ját-
szóház, szólótáncfesztivál megrendezése szerepel a tervezett 
programjaik között.

Az ifjúsági pályázatok segítésére ebben az esztendőben 1,5 
millió forint áll a város rendelkezésére. Erre a felhívásra 72 
pályázat érkezett, köztük hét alapítvány is megmérette magát. 
Utóbbiak ugyancsak rendezvények, tematikus programok 
megszervezését tervezik az elnyert összegekből.

forrás: BMH, 2011.05.03

Sajtótükör
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Megyei programok, felhívások
Hazai pályázatírás és projektvezetési alapok képzés 
A képzés során a résztvevők megismerkednek a hazai pályá-
zatok és projektek tervezésének, vezetésének legfontosabb 
szabályszerűségeivel, valamint a projekt lebonyolításának 
módszereivel.

A képzést azoknak a nonprofit szervezetek vezetőinek és 
tagjainak szánjuk, akik a pályázatírás és projektvezetés köz-
vetlen gyakorlati tapasztalatait kívánják megismerni és saját 
tapasztalataikkal összevetni. Akik saját szervezetük forrásbe-
vonó képességét kívánják eredményesebbé tenni. Számítunk 
és építünk a résztvevők aktív, műhelymunkára épülő részvé-
telére.
A képzés célja:
– A hazai pályázatok tartalmi és formai követelményeinek 
megismertetése.
– A szakszerű projektmegvalósítás módszereinek elsajátítása.
A képzés célcsoportja: Békés és környéke nonprofit szerve-
zeteinek képviselői és tagjai.
Időtartam: 60 óra
Helyszín: Békés Városi Kulturális Központ  
(Jantyik Mátyás utca 23–25.)
Részvételi díj: civil szervezetek vezetőinek és tagjainak in-
gyenes
A képzés indulása: 2011 májusában, a pontos időpont meg-
határozására a jelentkezések lezárultával kerül sor. Képzési 
napok előre láthatóan péntek-szombati napokon lesznek.
Jelentkezési határidő: 2011. május 16.
A képzést a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával és 
a Békés Városi Kulturális Központ együttműködésével az 
Életfa Kulturális Alapítvány indítja. További információ az 
eletfa@eletfa.hu címen Koszecz Sándortól kérhető.

TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért!
Csatlakozzon Ön is Magyarország legnagyobb hulladékgyűj-
tési akciójához!
2011. május 21-én kerül sor az ország történetének eddigi 
legnagyobb önkéntes akciójára. „TeSzedd! Önkéntesen a tisz-
ta Magyarországért” mottóval a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium az 
Önkéntes Központ Alapítvánnyal együttműködve nagysza-
bású hulladékgyűjtő akciót szervez, melyben több tízezer 
polgár mozdulhat meg együtt.   
Számos európai példa igazolja, hogy a környezetünkben fel-
lelhető hulladékok összegyűjtéséből akár valódi közösségi 
élmény is lehet. Észtországban nemrég 50 ezer önkéntes 10 
ezer tonna hulladékot gyűjtött össze mindössze öt óra lefor-
gása alatt, Szlovéniában pedig 273 ezren több mint 20 ezer 
tonna szemetet szedtek össze. A szervezők most Magyaror-
szágon is hasonló lelkesedést remélnek. 
A regisztrációhoz, illetve a programmal kapcsolatos bő-
vebb információkért látogasson el az akció honlapjára:  
www.teszedd.hu.

Az akció Békés megyei szervezője:
Béthel Alapítvány – Békés Megyei Önkéntes Centrum
Cím: 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 2.
Kapcsolattartó: Seres Gyöngyi
E-mail: gyseres@strobeth.hu
Tel.: 66/440-745
Mobil: 70/422-6293

II. Országos Szenior Táncverseny
Időpont: 2011. június 3.
Helyszín: Békés Városi Kulturális Központ  
(Békés, Jantyik u. 23/25.)
Rendező szerve: NYOSZ
Főrendező: Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége 
(Békéscsaba, Dózsa György u. 35.)
A rendezvény célja:
A rendező szervek lehetőséget biztosítanak az országban mű-
ködő szenior táncos csoportoknak a bemutatkozása, tudásuk 
összemérésére.
A rendezők célja, hogy a táncosok kedvet csináljanak a kö-
zönségnek, a mozgáshoz és a felnőttkori tánctanuláshoz.
A rendezvény feladata:
A fellépő csoportok munkájának szakavatott értékelése, mi-
nősítése. A versenyzők arany, ezüst, bronz fokozattal minő-
sítése.
Szervezési feladatok:
A megyei nyugdíjas szervezetek tegyenek javaslatot az Orszá-
gos Szenior Táncverseny résztvevőire.
Régiónként négy-csoporttal lehet jelentkezni az országos 
döntőre 2011. május 20-ig az alábbi címen:
Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége
5600 Békéscsaba, Dózsa György u. 35.
A jelentkezési lap tartalmazza: a szervezet nevét, címét, te-
lefonszámát, a részvevők számát, ebből a fellépők számát, az 
előadott tánc nevét, időtartalmát, technikai igényét.
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet: Balázs Imre 
(+36/30-5575337) és Szrenka Pálné (+36/30-3493789).

Körösök Völgye  
Határtalan Vándortúra és Zenei Fesztivál
2011. június 1–5. (szerda–vasárnap)

A Százlábú Egyesület és a Körösök Völgye Natúrpark Egyesü-
let, valamint Belényes (Románia) és Békéscsaba testvérváros-
ok fő szervezésében kerül megrendezésre idén nyáron első 
alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal, a Körösök 
Völgye Határtalan Vándortúra és Zenei Fesztivál.
A rendezvény létrehozásának célja a Körösök Völgye, mint 
az Erdélyi Szigethegységet a Tiszával összekötő Zöld folyosó 
természeti és kulturális értékeinek, turisztikai vonzereinek, 
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megismertetése, a természettudatos gondolkodás erősítése 
és nem utolsó sorban a térségi magyar-román együttműkö-
dés javítása. A rendezvénnyel fel kívánjuk hívni a figyelmet 
természeti értékeink védelmére, a környezettudatos magatar-
tásformák szorgalmazására és az aktív-és ökoturizmus, mint 
turisztikai ágazatban rejlő lehetőségekre. A túra a határokat 
nyitja meg és mindeközben a túrán résztvevők emlékezetes 
pillanatokat élhetnek át és csodálhatják meg a hétköznapja-
inktól nem is oly távoli természeti szépségeket. 
Mindemellett a „híd másik pillére” a túrát záró két napos 
programsorozat, amelyen határon túli magyarok – mint Ke-
resztes Ildikó, Rúzsa Magdi és Tolvai Renáta – adnak majd 
fergeteges élő koncerteket. 
A szervezett túra 2011. június 1-jén a romániai Belényesről 
indul, majd Sólyom, Gyanta, Tenke, Nagy-Zerénd, Fekete-
gyarmat, Ant, Sarkad, Békés érintésével 2011. június 5-én, Bé-
késcsabán ér véget. A technikai részletek között kell említeni, 
hogy a túra szervezett formában túravezetők felügyeletével 
és vezetésével zajlik majd, illetve a részvétel regisztrációhoz 
és részvételi díj befizetéséhez kötött. 
Nevezni a Tourinform Iroda békéscsabai kirendeltségén le-
het. (tel.: 66/441-261)

Önkéntesség Európai Éve 2011. Információs Pont
Békés Megyében az Önkéntesség Éve 2011. Információs Pont 
feladatait a Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) 
látja el. 
Feladataink közé tartozik:
–  kapcsolattartás a megyei civil szervezetekkel, információk 

eljuttatása és gyűjtése céljából az önkéntesség témájában 
megvalósuló rendezvények kapcsán, ezekhez pályázati le-
hetőségek keresése és továbbítása,

–  helyi médiumok informálása a készülő eseményekről, meg-
jelent cikkek, felvételek gyűjtése, honlapunkon való megje-
lentetése,

–  jó gyakorlatok gyűjtése: az évet megelőző kiemelkedő ered-
mények önkéntesség terén (akár szervezet bemutatása, 
akár program, akár önkéntes beszámolója).

Honlapunkon folyamatosan szeretnénk az eseményeket, ren-
dezvényeket, eredményeket és egyéb hasznos információkat 
megjelentetni.

Kérjük, küldjék el a megvalósult rendezvények beszámolóit, 
fotóit, videóit. Minden információt örömmel várunk és szí-
vesen megosztunk!
Elérhetőségeink:
http://www.kie.hu/bekescsaba/infopont 
e-mail: infopont@kie.hu
tel.: +36-20/824 8370 
Kapcsolattartó: Szikora Mihályné

Senior Mentor Program
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet Senior Mentor 
Programot kíván elindítani Szarvason. A program kereté-
ben 55 év felettieket keres, hogy – mint mentorok és okta-
tók – az olvasás elsajátításában segítsenek a helyi általános 
iskolás diákoknak. 
A program során az idősebb felnőttek heti 2-3 alka lommal 
délutánonként segítik a tanárok által ja vasolt gyerekeket az 
olvasási nehézségek leküzdésében. 
A program célja, hogy rendszeres gyakorlással a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek is megfelelő támogatást kapja-
nak a tanuláshoz. Emellett törekszünk arra, hogy a diák 
és a mentor között egy gondoskodással teli kapcsolat ala-
kuljon ki, mely szintén a diák megfelelő fejlődését segíti.  
Bővebb információ: www.civilvallalkozasok.hu 
Bálint Diána | program koordinátor 
(+36 30 561-7156) 
balint@civilvallalkozasok.hu 

Sárarany Szalmaporta
2010-ben nyitotta meg kapuit a Maczkó Család által megál-
modott és kivitelezett kézműves ház Szarvas-Ezüstszőlőben, 
ahol a szalmafonás és a gyöngyfűzés iránt érdeklődők bete-
kintést kaphatnak ezen kézműves technikák rej telmeibe és 
megcsodálhatják a kiállított remekműveket. 
Nyitva tartás: május 1.–augusztus 31. között szerdától va-
sárnapig 10–18 óráig. Bővebb információ a 20/524-1827, 
20/512-0549 telefonszámokon, illetve a szalmaporta@gmail.
com e-mail címen kérhető. (www.szalmaporta.hu)

Pályázatok
Let’s Colour Magyarország!
A Let’s Colour Településszépítő Egye-
sület pályázatot ír ki épített környeze-
tünk színesebbé tételére. A pályázat 
keretében a megvalósuló projekt/pro-
jektek teljes eszközigényét (festékek, 
ecsetek, állványok) és a színdesignereket 
az egyesület és az Akzo Nobel Coatings 
Zrt. (Dulux), a javasolt helyszíneket, öt-
leteket, falakat és a közösségi munkát a 
pályázók bizosítják.

A pályázat lényegében egy internetes 
verseny, amelynek során a jelentkezők 
szimpátiaszavazatokat gyűjtenek az in-
ternetes közösség tagjaitól. A legtöbb 
szavazatot kapó pályázat kapja meg az 
egyesület támogatását, ugyanakkor az 
egyesület fenntartja a jogot, hogy több 
nyertest (legfeljebb 3-at) hirdessen ki.
Kik pályázhatnak?
A pályázatra alapvetően közösségek 
(pl. lakóközösségek, szomszédok, ön-

kormányzatok, civil szervezetek, in-
tézmények, társasházak) jelentkezését 
várjuk, de nem zárjuk ki a magánsze-
mélyek jelentkezését sem, amennyiben 
rendelkeznek festeni való falakkal vagy 
kültéri felületekkel.
Lényeges azonban, hogy csak azok a pá-
lyázatok vehetnek részt a versenyben, 
amelyek (legkésőbb a festés megkezdé-
séig) igazolni tudják, hogy minden olyan 
szükséges hatósági engedéllyel, illetve 
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tulajdonosi beleegyezéssel rendelkeznek, 
amelyek a festéshez szükségesek.
Mivel pályázhatnak?
Alapvetően olyan épületek vagy felüle-
tek kifestését támogatjuk, amelyek egy 
közösség életminőségére pozitív hatás-
sal lehetnek. Ezek lehetnek épületek (pl. 
óvoda, iskola, községháza, városháza, 
művelődési ház, de akár egy társasház 
vagy egy frekventált helyen álló bármi-
lyen egyéb épület, vagy egy teljes utca 
összes épülete is), közterek, de támoga-
tásra méltó lehet akár egy régi víztorony, 
vagy betonkerítés is.
A lényeg a közösségi összefogás: hogy 
sok ember együtt cselekedjék egy közös 
cél érdekében. Ezért a pályázónak garan-
ciát kell vállalnia, hogy sikeres pályázat 
esetén megvalósul ez az összefogás.
Hogyan pályázhatnak?
A pályázatot az egyesület honlapjára 
(www.letscolour.hu) kell feltölteni, a 
hozzá tartozó videó- és képanyaggal, il-
letve szöveges tartalommal együtt. Ezek-
ben az anyagokban érdemes bemutatni, 
mi minden kerülne kifestésre, ha a pá-
lyázat nyer, de ugyanilyen fontos, hogy 
megjelenjen a közösség is, aki majd a 
közös munkát végzi, hiszen az ő életüket 
fogják megváltoztatni a színek.
A pályázók a www.letscolour.hu webol-
dalon 2011. május 15-ig tölthetik fel a 
pályázatukat, a hozzá tartozó videó-, 
kép-, illetve szöveganyaggal. Az interne-
tes közönség 2011. május 31-ig szavaz.

Az Év Fája 2011 verseny  
meghirdetése 
Az Ökotárs Alapítvány Magyarországon 
ismét meghirdeti az Év Fája vetélkedőt, 
melyre bármilyen magánszemély vagy 
csoport, szervezet jelölheti kedvenc fá-
ját. 
A vetélkedő célja, hogy a fák természet-
ben betöltött szerepén keresztül hívja fel 
az emberek figyelmét a környezettuda-
tosságra. 
Az Év fája vetélkedő keretében nem a 
legnagyobb vagy legöregebb fát keres-
sük, hanem azt, amelyik a jelölőknek 
valamiért fontos: kapcsolódik hozzá 
egy helyi történet, találkozási pontot kí-
nál, vagy bármilyen más szerepet tölt be 
az ott élők mindennapjaiban. 
Az Év Fáját egyének és közösségek is 
jelölhetik, akár baráti társaságok, csalá-
dok, iskolás csoportok, civil szervezetek, 

önkormányzatok vagy vállalkozások. A 
vetélkedőre jelölt fákból az Ökotárs Ala-
pítvány szakmai zsűrije 12-13 döntőst 
választ.
Ezek közül az ősz folyamán a közönség 
szavazással választhatja ki kedvencét. 
A nyertes fa egy speciális ápolásra, gon-
dozásra feljogosító utalványt kap, ame-
lyet díjátadó ünnepség keretében nyúj-
tunk át a fát jelölőknek. Az összeget a 
fa egészségét biztosító kezelésre, közvet-
len környezetének rendbetételére, vagy 
ha ilyen intézkedésekre nincs szükség, 
ugyanazon településen őshonos cseme-
ték ültetésére lehet felhasználni. 
A jelölésnek tartalmaznia kell: 
–  a fa történetét (lehet mítosz, legenda, 

személyes történet vagy történelmi 
tény); 

–  a fa pontos helyét (település, utca, ré-
gió, esetleg GPS koordináta); 

–  egyéb adatait (faj, magasság, kor, át-
mérő); 

–  egy fényképet a fáról. 
2011-ben először a „Hős Fa” kategóriá-
ban is várunk nevezéseket. Erre a címre 
olyan fák jelölését várjuk, melyek élete 
vagy természetes környezete, élőhelye 
veszélyben van, és amelynek megmenté-
séért a jelölők sikeresen küzdöttek vagy 
küzdenek még most is. Az Év Fája címet 
egy fa csak egyszer kaphatja meg, de a 
versenyben a korábban már jelölt fák is 
részt vehetnek! 
A jelöléseket a http://evfaja.okotars.hu 
oldalon lehet beadni, az ott található 
adatlapon. 
Beadási határidő: 2011. június 20. 
Az Év Fája programmal vagy a nevezés-
sel kapcsolatban további információt 
Sólyom Évától kaphatnak (411-3500, 
solyom@okotars.hu)

Virágos Magyarországért verseny
A Virágos Magyarországért Szervező Bi-
zottsága meghirdeti a 2011. évi Virágos 
Magyarországért versenyt, amelynek 
célja a kulturált és vonzó országkép 
kialakítása, fenntartható fejlődés 
szempontjainak követ ke ze tes alkal-
mazása, a településen élők összefogá-
sának ösztönzése, az életminőség javí-
tása, a kör nye zettudatos gondolkodás 
és szem lélet erősítése, a természeti és 
épí tészeti örökség megőrzése és gya-
rapítása. 
A versenyen valamennyi magyar tele-

pülés részt vehet. A város vagy falu ka-
tegóriában induló települések www.
viragosmagyarorszag.hu internetes hon-
lapon jelentkezhetnek a versenybe. 
Jelentkezési határidő: 2011. május 30. 
A versenybe jelentkező települések fi-
gyelmébe ajánlott bírálati szempontok: 
I. Minőségi követelmények: 
–  a települési zöldfelületek megóvása, 

gyarapítása, a parkok, emlékhelyek 
gondozottsága, 

–  növénykiültetések – fák, cserjék, éve-
lők, örökzöldek, egynyári virágok 
gyepfelületek minősége, harmóniája a 
tájjal, az épített környezettel, 

–  magyar nemesítésű növény- és virág-
fajták felhasználása. 

II. A befektetett munka és részvétel: 
–  az önkormányzat erőfeszítése (forrá-

sok, támogatás, szervezés, irányítás), 
–  helyi vállalkozások, intézmények rész-

vétele (vendéglátóhelyek, üzletek, üze-
mek környezetének rendezettsége), 

–  közösségek együttműködése, önkén-
tes civil szervezetek összefogása, he-
lyi versenyek szervezése, 

–  a lakosság részvétele (utcakertek, előker-
tek, épület homlokzatok díszítésével). 

III. Környezetvédelem, fenntartható-
ság, kommunikáció 
–  a nevelési-oktatási intézmények kör-

nyezettudatos programja és eredmé-
nyei, 

–  az ifjúság részvétele a nevelési-oktatá-
si intézmény rendezett környezetének 
kialakításában, gondozásában, a fa- és 
növényültetési programokban, 

–  komposztálás, megfelelő növényvédel-
mi megoldások alkalmazása, 

–  korszerű hulladékgazdálkodás és meg-
újuló energia felhasználás, 

–  kommunikáció – a helyi lakosság-
gal való kapcsolattartás, információs 
programok, média megjelenések. 

IV. Általános benyomások 
–  a település rendezettsége, tisztasága és 

gyommentessége, 
–  az épített környezet minősége, állapo-

ta (terek, utcák, épületek, műemlékek, 
utcabútorok), 

–  a település megjelenése turisztikai 
szempontból (települések bejárata, 
információs pontok, a turisztikai je-
lentőségű épületek, helyek környeze-
te, pihenőhelyek, játszóterek állapota, 
gondozottsága). 
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A 2011. év kiemelt témája: a település 
főterének, főutcájának rendezettsége, vi-
rág- és növényi díszítése, harmóniája az 
épített környezettel, beleértve az ott ta-
lálható hivatali, kereskedelmi és vendég-
látóhelyeket. 
A versenyre jelentkezett települések bí-
rálatát szakemberekből álló zsűri végzi. 
Az elért pontszámokat figyelembe véve 
– a Szervező Bizottság javaslata alapján 
– a kiírók és a támogatók által felajánlott 
díjakkal jutalmazzuk a legjobbakat. 
A verseny fődíja: hazánk képviselete a 
2012. évi Európai Virágos Városok és 
Falvak Versenyében, város illetve falu 
kategóriában.

EuRóPA A PolgÁRoKÉRT  
PÁlyÁzAToK

Testvérvárosi találkozók
Az Európai Bizottság Európa a polgáro-
kért programjának keretében megvaló-
suló testvérvárosi találkozók célja, hogy 
összehozzák a részt vevő települések 
polgárait, biztosítva, hogy az önkor-
mányzati együttműködés mellett erős 
informális, személyes kapcsolatok ala-
kuljanak ki közöttük.
Mit támogat a program?
Ezeknek a találkozóknak fontos összete-
vője
–  az európai integráció iránti elkötele-

zettség: az Európai Unió alapgondo-
latának, jövőjének és értékeinek meg-
vitatása, az EU demokratikus életében 
való részvétel megtanulása, tapaszta-
latcsere az európai integráció konkrét, 
helyi vagy egyéni szinten tapasztalha-
tó előnyeiről, a szolidaritás és az ösz-
szetartozás kifejezése a testvérvárosok 
között, stb.; 

–  a résztvevők között szövődő barátság: 
személyes kapcsolatok kialakulása a 
testvérvárosok lakói között, egymás 
mindennapi életének megismerése, a 
kulturális sokszínűség és az európai 
közös kulturális örökség megtapaszta-
lása és megosztása egymással, stb; 

–  az aktív részvétel: a helyi közösség 
(egyesületek, iskolák, önkéntes szer-
vezetek, stb.) bevonása a projekt 
megtervezésébe és végrehajtásába, a 
résztvevők aktív szerepvállalása (mű-
helyfoglalkozások, közös kulturális 
előadások, sportesemények), stb. 

Ki pályázhat?
A pályázók és a partnerek a következők 
lehetnek: települések vagy azok testvér-
városi bizottságai vagy a helyi hatóságo-
kat képviselő egyéb nonprofit szerveze-
tek.
Pályázati határidő: 2011. június 1. 
(Projekt kezdete: 2011. október 1.–2012. 
június 30.) 
A pályázatokat az Oktatási, Audio-
vizuális és Kulturális Végrehajtó Ügy-
nökség (EACEA) kezeli. 
További fontos tudnivalók, pályázati 
dokumentumok a www.tpf.hu oldalról 
tölthetők le.

Állampolgári projektek
Az Európai Uniót érintő fontos és ak-
tuális kihívás az európai polgárok és az 
Európai Unió közötti szakadék áthida-
lása. Ezzel összefüggésben ez a pályá-
zati típus olyan innovatív módszerek 
és megközelítések feltárására irányul, 
amelyek tevékeny európai szintű rész-
vételre serkentik a polgárokat, valamint 
az európai polgárok és az Európai Unió 
intézményei közötti párbeszédre ösztö-
nöznek. 
Támogatható tevékenységek
–  az állampolgárok véleményének össze-

gyűjtése az Európát a jövőben érintő 
néhány lényeges kihívásról; 

–  állandó módszer bevezetése az állam-
polgárok közötti aktív párbeszéd és 
vita ösztönzésére az uniós politika 
egyes, a mindennapi életüket érintő 
területeiről; 

–  olyan mechanizmusok megteremtése, 
amelyek révén az európai polgárok 
fejlesztik civil kompetenciájukat, és 
az európai szintű politikai döntésho-
zókhoz intézett ajánlások formájában 
tudják megfogalmazni véleményüket 
az európai integrációs folyamatról; 

–  az európai polgárok és az EU intézmé-
nyei közötti párbeszéd ösztönzése, a 
polgárok részvételével az EU politikái 
és azok hatása terén, valamint biztosít-
va a polgárok véleményének megfelelő 
utókövetését az EU intézményeinek 
részéről. 

Kik pályázhatnak? 
Civil társadalmi szervezetek vagy helyi 
hatóságok

Pályázati határidő: 2011. június 1. (A 
projekt megkezdésének időpontja: 2011. 
december 1.–2012. május 31.)

Pályázati feltételek, útmutató megtalál-
ható a www.tpf.hu oldalon.

Kísérő intézkedések
Ennek az intézkedésnek a célja azon te-
vékenységek támogatása, amelyek ered-
ményeképpen olyan hosszan tartó part-
nerségek és hálózatok jöhetnek létre, 
amelyek amellett, hogy az aktív európai 
polgárságot elősegítő különböző érin-
tettek jelentős számát érhetik el, hoz-
zájárulnak a program célkitűzéseinek 
jobb megvalósulásához, és maximálják a 
program általános hatását és hatékony-
ságát.

Tevékenység típusok:

–  képzési tanfolyamok, amelyek lehetővé 
teszik, hogy az Európa a polgárokért 
program potenciális pályázói elmélyít-
sék a színvonalas projektek működte-
tésével kapcsolatos tudásukat és isme-
reteiket; 

–  tájékoztató foglalkozások, amelyek az 
Európa a polgárokért programot vagy 
annak konkrét pályázati típusait nép-
szerűsítik, és céljuk a program jelen-
legi és potenciális érdekeltjei közötti 
eszmecsere, illetve a bevált gyakorla-
tok cseréjének előmozdítása; 

–  olyan platformok létrehozása, amelyek 
megkönnyítik a partnerek keresését és 
a kapcsolatteremtést az Európa a pol-
gárokért program jelenlegi és potenci-
ális résztvevői között. 

Kik pályázhatnak?

–  a helyi hatóságok szövetségei vagy 
egyesületei, vagy 

–  a polgári szerepvállalás terén szakmai 
ismeretekkel/tapasztalatokkal rendel-
kező szervezetek 

A pályázónak a programban részt vevő 
országok egyikében székhellyel kell ren-
delkeznie. 

Pályázati határidő: 2011. június 1. 

(A projekt megkezdésének időpontja: 
2011. december 1.–2012. május 31.)

Pályázati feltételek, útmutató a  
www.tpf.hu oldalon található.
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Figyelmükbe ajánljuk…
Közönyből – közügybe 
VIII. Nyári Egyetem a közösségi részvétel  
fejlesztéséért 
2011. július 27.–31. Kunbábony 
Kedves Barátok, Kollégák és érdeklődők! Válság van. De ez 
még inkább megerősítette bennünk, hogy szükség lenne ta-
lálkozni! Idén is lesz Nyári Egyetem Kunbábonyban. 
Jó lenne gondolkodni, megvitatni, hogyan tudunk részvételre 
bátorítani, hogy a közöny helyett a közbeszéd erősödjön. 
Tervezett témáink: 
És veletek mi van? 
Társadalmi-, közösségi diagnózisok a közösségek és a közös-
ségi viszonyok állapotáról, a közbizalomról és a társadalmi 
tőkéről. 
Csináljunk közügyet! 
Közügyekhez való viszonyunk. Öntevékeny- és civil mozgal-
mak programjai, tervei a változásért, a közöny felszámolásá-
ért. 
Kő- papír- olló
Eszközök – módszerek – technikák – gyakorlatok a részvétel 
megteremtéséért, fokozásáért 
Passzivity
Közösségi kezdeményezések a fiatalok szerepvállalásáért. 
lakjuk be a tereket! 
Falusi és városi közösségi terek, kertek, parkok birtokba vétele  
Információ és jelentkezési lap kérhető a kunbabonyinye@
gmail.com e-mail címen, vagy fellelhető: 
www.kozossegfejlesztes.hu honlapon, esetleg telefonon: 
06-1-225-6011

Európai Civil Találkozó 2011 –  
III.Európai Civil Napok
Június 5–7-én Budapest ad otthont a közel 400 résztvevőt 
fogadó „Európai Civil Találkozónak”, mely a civil szféra ki-
emelt érdeklődésre számot tartó programja a 2011-es ma-
gyar EU-elnökség során. A rendezvény először 2008-ban La 
Rochelle-ben (Franciaország), majd 2010-ben Málagában 
(Spanyolország) megrendezett Európai Civil Napok rendez-
vénysorozatba illeszkedik.
A 2011-es Európai Civil Találkozó megrendezésének jogát 
a Századvég Politikai Iskola Alapítvány nyerte el. Az Ala-
pítvány a konferencia szakmai tartalmának előkészítésére 
a négy nagy témának megfelelően szakértő partnerszerve-
zetekkel működik együtt, egy az Európai Civil Találkozót 
előkészítő, rendszeresen ülésező munkacsoport formájában. 
A korábbi Európai Civil Napok eredményeire és a magyar 
EU-elnökség prioritásaira, továbbá a 2011-es „Európai Ön-
kéntesség Évére” való tekintettel a konferencia középpontjá-
ban az „aktív európai uniós polgárság” gondolata áll.

A szekciók

A Századvég hat, a magyar és az európai dimenzióra való szé-
les rálátással rendelkező, nemzetközi szinten is aktív partner-
szervezettel állapodott meg az együttműködésről a konferen-
cia fő témájának és az egyes szekciók szakmai tartalmának 
tekintetében. 

Ezek a partnerszervezetek nemcsak a szekciók szakmai tar-
talmáért, hanem a moderátor-hármasok (egy magyar és egy 
külföldi moderátor, valamint egy raportőr) összeállításáért is 
felelnek; javaslatot tesznek továbbá a plenáris ülésen vitain-
dító beszédet tartó személyekre, valamint összeállítanak egy 
listát a saját szekciójukba potenciálisan meghívandó külföldi 
résztvevőkről.

A szekciótémák és a felelős partnerszervezetek

1. Aktív polgárság és civil részvétel: Nonprofit Információs és 
Oktató Központ (NIOK) Alapítvány; Magyar Természetvédõk 
Szövetsége (MTVSZ) - Föld Barátai Alapítvány

2. Uniós polgárságra való oktatás és aktív ifjúság: Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) és a Ma-
gyar Népfőiskolai Társaság (MNT)

3. A civil szervezetek szerepe a Nyugat-Balkáni EU-csatlako-
zásában: Demokratikus Átalakulásért Intézet (ICDT)

4. Aktív uniós polgárság és önkéntesség: Önkéntes Központ 
Alapítvány (ÖKA)

A június 6-i első plenáris ülés expozéi a vonatkozó terüle-
tek aktuális európai helyzetéről és fejleményeiről nyújtanak 
majd áttekintést. Ennek célja, hogy minden résztvevő átfogó 
képet kapjon a szekció témájáról, a szekciók munkája ugyanis 
összekapcsolódik a konferencia fő témáját adó „aktív uniós 
polgárságon” keresztül. 

A szekcióülések két fő területre koncentrálnak a magas ér-
deklődésre számot tartó esemény keretei között:

–  szakpolitikai ajánlások az Európai Unió számára a kérdéses 
területen;

–  a jó gyakorlatok (best practices) összegyűjtése az EU tagál-
lamaiból a kérdéses területen. 

A szekciók résztvevői a konferencia során az EU intézményei, 
illetve a nemzeti kormányok számára szakpolitikai ajánláso-
kat fogalmaznak meg. 

A konferenciára a magyar szervezetek a rendezvény hivata-
los honlapján jelentkezhetnek, a www.civilmeeting2011.hu 
címen, 2011. május 15-ig. A konferencián való részvétel díj-
mentes, a résztvevők számára a szervezők szállást és étkezést 
biztosítanak.

További információ: www.szazadveg.hu
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Nicholas A. Christakis – James H. Fowler:  
Kapcsolatok hálójában
Mire képesek a közösségi hálózatok, és hogyan alakítják sor-
sunkat?
A Kapcsolatok hálójában fenekestül felforgatja az eddigi el-
képzeléseinket a közösségekről és kapcsolatokról. Új paradig-
mát állít fel a társadalmi hálózatok ideáinkat, érzelmeinket, 
egészségünket, szokásainkat és politikai nézeteinket befolyá-
soló erejéről.
A kiadvány megtalálható a Közösségfejlesztők Békés Megyei 
Egyesületének szakkönyvtárában és igény esetén személye-
sen az irodában (Békéscsaba, Andrássy út 3.) kölcsönözhető.

Linkajánló

Megyei összefogás a fogyatékos foglalkoztatásért
Civil szakmai és érdekvédelmi összefogás indult a megyében 
a megye szociális foglalkoztatói között. 
Információ: www.szentlazar.hu/klaszter honlapon olvasható.

Információk az NCA 2010. évi pályázatainak  
szakmai és pénzügyi elszámolásához
Tájékoztatjuk, hogy megjelent az „Útmutató a Nemzeti Ci-
vil Alapprogram 2010. évi pályázatainak szakmai és pénz-
ügyi elszámolásához” című segédlet, amelyben ismertetjük 
a beszámolás alapvető szabályait, a szakmai beszámolóval 
és a pénzügyi elszámolással kapcsolatos főbb tudnivalókat, 
bemutatjuk a pénzügyi elszámolás részét képező dokumen-
tumokkal szemben támasztott főbb követelményeket és az 
elszámolás módját. 
Az útmutató letölthető a www.wekerle.gov.hu oldalról!

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy szerződéses kötelessége 
haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban jelenteni 
a kezelőszervezetnek, amennyiben a támogatott pályázati cél 
megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a szerző-
désben foglalt ütemezéshez képest késik vagy a pályázati cél 
megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény megvál-
tozik.

Feltétlenül módosítási kérelmet kell benyújtania, ha: 
–  a megvalósítás során a pályázat részletes költségvetési ter-

vének egyes költségvetési fősorai közül valamelyiket 20%-
ot meghaladó mértékben kívánják növelni a szerződésben 
jóváhagyottakhoz képest, 

–  az érvényes költségvetésben olyan változástatást kívánnak 
végrehajtani, amely ugyan nem haladja meg fősoronként a 
+20%-os mértéket, de eddig nem tervezett új alsor nyitá-
sát jelenti. (Nyitott alsornak számít az olyan sor, amelyre 
az érvényes költségvetésben támogatásból fedezett kiadást 
tervezett, tehát az értéke nem 0.)

A módosítási kérelem benyújtására a támogatási szerződés-
ben megjelölt projekt vége dátumig van lehetősége. A mó-
dosításra nem kötelezett eltéréseket a szakmai beszámolóban 
meg kell indokolni.
A 2010. évi beszámolókat a pályázatban megadott pro-
jekt vége dátumot követő 30 napon belül, de legké-
sőbb 2011. június 30-ig kell beküldeni a Wekerle Sán-
dor Alapkezelő címére (1088 Budapest, Múzeum u. 17.) .  

Javasoljuk, hogy minél előbb küldje el a beszámolót, annak 
érdekében, hogy mielőbb lezárhassuk, illetve az esetleges 
2011. évi pályázati támogatáshoz is mielőbb hozzájusson.

Wekerle Sándor Alapkezelő  
Támogatások Pénzügyi és Helyszíni Ellenőrzési Főosztálya

A Cisco Adományozói Program 2011. április 25-től 
újraindul! 

Tájékoztatjuk a már meglévő és leendő ügyfeleinket, hogy 
a CivilTech szoftver és hardver adományozói programban, a 
Cisco Adományozói Program 2011. április 25-től újra indul! 
A rendelhető termékek listája a www.civiltech.hu oldalon ta-
lálható meg. A már regisztrált és Cisco termékek rendelésére 
jogosult szervezetek 2011.április 25-től adhatják fel ismét 
rendelésüket. A rendelésekkel kapcsolatban bővebb informá-
cióért látogasson el a Rendelés oldalra vagy kérjen segítséget 
a helyi CISZOK partnerünktől.

Nonprofit Jogi Internetes Távképzés 
A jogi távképzés átfogó célja a nem-jogász szakemberek fel-
készítése a jog mindennapi használatára: a jog megismerésé-
re, jogalkalmazásra, jogérvényesítésre, jogvédelemre.
A jogi távképzés konkrét célja az adott kurzus – nonprofit 
jogi kurzus - jogalkalmazással érintett körének (civil szer-
vezetek tisztségviselőinek, munkatársainak) nyújtani olyan 
gyakorlatorientált joghasználói alapokat, amelyben a jogi 
ismeretek, tapasztalat és tudás megszerzése csak kisebb rész-
ben az elméleti tananyag elsajátításán alapul; nagyobb rész-
ben a JOGKERESŐ-program használatával történő jogkere-
sési gyakorlatokra épül. 
A hallgatók konkrét jogi kérdések és jogi problémák megvá-
laszolásához keresik ki a Jogkereső programban rendelkezé-
sükre álló joganyagokból a vonatkozó jogszabályi válaszokat, 
megoldásokat. Az elméleti kérdéseket is az elektronikus tan-
könyvben és a törvényben történő kereséssel, tehát nem me-
móriaterheléssel, hanem a megtalált információk, ismeretek 
közvetlen felhasználása útján válaszolja meg a hallgató.
A távképzés menetéről, egyéb tudnivalókról a www.jogtap.hu 
oldalon tájékozódhatnak.

Kiadványajánló

Kérjük, támogassa adója 1%-ával  
a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete 

tevékenységét!

Adószámunk:18373112-1-04
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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.

 

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

nem pályázati forrásból megvalósuló programjainak, szolgáltatásainak könyvelési és adózási kérdé-
seivel kapcsolatos tanácsadás.

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

tatása, 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, formanyomtatvá-

nyok 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
CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT



AKTUÁLIS KIÁLLÍTÁS AZ IBSEN HÁZBAN


