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KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
ÖNKÉNTESEK TEVÉKENYSÉGÉNEK FELMÉRÉSE
VÉGEGYHÁZÁN
Januári számunkban kezdtük el a fenti címen megjelent kutatómunka tapasztalatainak
ismertetését, amelyet most az alábbiakban folytatunk.

AZ ÖNKÉNTES
TEVÉKENYSÉG
POZITÍVUMAI
Nem csak a fiatalok, de az
idősebb korosztály is előkelő helyen jelölte meg a
tudásuk bővítését, hiszen
számtalan alkalom lehetséges, amikor egymástól is
tanulhatunk a közös munka során. Különösen a hölgyek és a fiatalok jelölték
fontosnak a munkatapasztalat szerzését. A nők gyakorlatiasságát jellemzi,
hogy munkakapcsolatokra
tehetnek szert az önkéntes
munka során. A fiatalok
pedig felismerik, hogy a
pályaválasztásban is segítheti őket, ha részt vállalnak e feladatkörben. Ezek
a pozitívumok bőven kárpótolják az önkénteseket
azért, hogy a szabadidejükből a közösség javára
tevékenykednek, s azok
számára is érthetővé teszik, hogy miért áldozzuk
munkaerőnket ingyen és
önként, akik eddig még
nem végeztek önkéntes
munkát.
Arra a kérdésre, hogy növelik-e a fiatalok munkába állásának esélyeit, lehetőségeit az önkéntes
tevékenységek, megoszlanak a vélemények, körülbelül fele-fele arányban.
Aki az igenre voksolt, úgy
gondolhatja, hogy minden
kipróbált tevékenységfor-

mát lehet hasznosítani a
későbbi munkahelyeken,
minél nyitottabbak vagyunk, minél több lábon
állunk, annál nagyobb
az esélyünk. Különösen
igaz lehet ez manapság,
amikor egy-egy foglalkozás betöltésekor sokrétű feladatokat kell
megoldani. Aki a kérdésre nemmel válaszolt,
az pedig úgy gondolhatta, hogy a mai valóságban nem elég érteni bizonyos szakmához, s a
megfelelő képesítés is
sokszor kevésnek bizonyulhat, hiszen környékünkön nagyon kevés a
munkalehetőség, nehéz
munkahelyet találni.
Az önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan
elsősorban a fiatalok és
az aktív korúak vettek
részt képzésben, körülbelül 50 %-uk elméleti
ismeretekre is szert tett,
amelyet a gyakorlati
munkában is kamatoztathattak.

Elgondolkodtatóak
a
nyitott kérdésekre adott
válaszok. Három kérdést tettünk fel, amelyekre adott válaszokból néhány jellemzőt
közlünk az alábbiakban:

Kiadja:
Közösségfejlesztők
Békés Megyei
Egyesülete
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A tartalomból:
Ez történt...
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Pályázatok
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Miért hasznos a társadalomnak, hogy az emberek önkéntes munkát
végeznek?

Megyei rendezvények,
felhívások
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18 ÉV ALATT:

Figyelmükbe
ajánljuk...
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1 %-os tudnivalók
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- Jobbá teheti életünket
- Segítenek társaikon
- Közelebb hozza az embereket egymáshoz
- Többen lesznek, akik
hasznos munkával töltik
az idejüket
19 ÉS 40 ÉV KÖZÖTT:
- Közösségépítő
- Jó érzés tölt el
- Szépül környezetünk
- Ingyen segítenek másoknak
- Tiszteletet, szeretetet
jelent
- Nem minden a pénz, a
közösségi erőt kovácsolja
- Így nem érzem feleslegesnek magam
40 ÉV FÖLÖTT:
- A közösség erejét mérhetjük le rajta
- Egyes embereknek lehet segíteni
- Példát mutathat
- Összetartozás, felelősség, tisztesség

Elindult két, civil
információs honlap:
- civil.kormany.hu
-kozhasznusag.
kormany.hu
A civil.kormany.hu
oldal elindításának
célja: megismertetni a
civil szervezetekkel
azt, hogy mi vonatkozik rájuk illetve
mit jelent számukra a
civil törvény. A honlapon, az egyes menüpontok alatt található információk csupán fogódzót, segítséget kívánnak nyújtani a törvény értelmezéséhez, a kapcsolódó
jogszabályok
kikereséséhez.

- Olyat is megcsinálunk, amit

másként nem
- Fiatalok és idősebbek között
közvetlenebb az ismeretség
- Kevés pénzből is nagyot lehet
alkotni
- Lelkileg egészségesebb egyénekből áll a közösség, s ez kihat
az egészre is
- Önzetlenség, feltétel nélküli
szeretet
Kellőképpen megbecsülik-e az
emberek az önkéntes munka
hasznosságát?
18 ÉV ALATT:
Igen, mert
- hasznukra válhat
Nem, mert
- van aki azt mondja, „hülyeség”
- senki nem becsüli meg más
munkáját
- van aki csak kritizál, pedig, ha
ő is segítene, megváltozna a
helyzet
19 ÉS 40 ÉV KÖZÖTT:
Igen
- a kis és szegény emberek becsülik
- ennek érdekében fontos pár jó
szó, tisztelet
Nem értékelik mások munkáját
Változó
40 ÉV FÖLÖTT:
Igen,
- akinek szüksége van segítségre, az megbecsüli
- de inkább az idősebb korosztály becsüli meg, a fiatalokat a
létrehozott értékek megőrzésére
kell oktatni

Könnyen megtalálta-e a számára
megfelelő önkéntes tevékenységet?
18 ÉV ALATT:
- Igen /kapcsolódik a hobbimhoz,
érdeklődési körömhöz, a csordaszellem visz magával, ehhez szükséges a felkérés, irányítás, alkalom
szüli
- Nem is kerestem
19 ÉS 40 ÉV KÖZÖTT:
- Igen /ha megkeresnek, s alkalmas a feladat és az idő, a barátok
és a család miatt
- Még nem
40 ÉV FÖLÖTT:
- Igen
- Nem mindig
Mit gondolnak mások az önkéntes munkáról?
A tágabb környezetünk visszajelzései természetesen hatással vannak tevékenységünkre, de a szűkebb környezetünk, a családunk,
munkatársaink, tanáraink, barátaink véleménye határozottan befolyásolhatja tetteinket. Nem mindegy tehát, hogy miként fogadják
azt a tényt, ha mi önkéntes munkát végzünk. A válaszadók kérdőívünk végén erről adtak információt.
Egyértelmű, hogy többségében
helyeslik és támogatják önkéntes
tevékenységünket, s elenyésző
azoknak a száma, ahol eltűrik,
netán egyenesen ellenzik az

önkénteskedést. Remélhetőleg az
ő számuk egyre kevesebb lesz.
A felmérés összegzése
Természetesen tudjuk, hogy a
felmérésünkben közzétett adatok
csak a végegyházi lakosság egy
adott csoportjának véleményét
tükrözik egy adott időszakban.
Mégis érdemes átgondolni az itt
olvasottakat, hiszen a későbbiekre
vonatkozóan hasznos információkat szűrhetünk le belőle. Arra is
alkalmat ad, hogy elgondolkodjunk a mi és környezetünk önkéntes munkához való hozzáállásán.
Fontos megnyernünk a közöttünk
élőket egy-egy ügy érdekében,
segítségük nélkül sokkal nehezebb dolgunk lenne. Minden segítség jól jöhet, de mindig csak
olyan munkára kérjük fel önkénteseinket, amelyet könnyedén
meg tudnak oldani, s melyre
könnyen motiválhatóak.
Az önkéntes munka nem fizetségért végzett munka, de honorálnunk ennek ellenére is kell. Egyegy jókor jött mosollyal, köszönömmel szárnyakat adhatunk, s a
későbbiek során is szívesen megnyerhetőek lesznek segítségnyújtóink. Jó érzés, ha nem csak a
munka közös, de az általa létrehozott eredmény is. Hiszen az adott
közösség érdekében tevékenykedünk együtt, s a jó cél érdekében
áldozunk közösen a szabadidőnkből.
Horváth Judit

Nem, mert
- manapság divat az énközpontú
gondolkodás
- kevesen értékelik kellőképpen
- nem tudnak róla, a köztudatba
jobban kellene reklámozni
- a nehéz helyzet miatt az emberek kiégtek
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EZ TÖRTÉNT…
Sarkadi információs nap

Január 18-án szervezett szakmai
információs napot a Sarkadi kistérségben működő civil szervezetek
részére a Közösségfejlesztők Békés
Megyei Egyesülete és a Kötegyáni
Baráti Kör. A rendezvény keretében
Polyák Albert, Bács-Kiskun Megyei
Közművelődési Intézet főtanácsosa
a kulturális és közösségi munkához
kapcsolódó forrásteremtésről tájékoztatta a résztevőket. A megjelent
mintegy húsz civil szervezeti képviselő nagy érdeklődéssel figyelte a
Pocsajiné Fábián Magdolna és
Bálint Andrea tolmácsolásában elhangzott, a 2011.évi CLXXV. törvény értelmezésével kapcsolatos
előadást. A Leader pályázatokkal
kapcsolatos aktualitásokról Szívós
László (Körös-sárréti Vidékfejlesztési Egyesület) beszélt. Ungvári
Mihály, a Kötegyáni Baráti Kör
Egyesület elnöke a kistérségi hírekkel, a következő találkozó témájának megtárgyalásával zárta a programot.
Butora Hajnalka

A január végén megtartott rendezvényen Molnár Sándor polgármester
köszöntőjét követően a résztvevők az
új civil törvény értelmezésével ismerkedhettek meg. A Közösségfejlesztők
Békés Megyei Egyesülete képviseletében Pocsajiné Fábián Magdolna és
Bálint Andrea tartott tájékoztatót Az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvénnyel, illetve a fontosabb változásokkal kapcsolatban, valamint ismertették az aktuális pályázati lehetőségeket. „Civil összefogás a Sárréten”címmel Ambrus Szilvia és
Csontosné Lakatos Gabriella mutatta
be röviden a Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége tevékenységét.
Szívós László és Molnár Sándor, a
Körös-sárréti Vidékfejlesztési Egyesület képviselői a helyi LEADER közösség pályázati aktualitásairól szóltak.
A BBNK Sinka István Művelődési
Központ közművelődési stratégiáját,
munkatervét Csősz Ferenc igazgató
mutatta be a résztvevőknek. A rendezvény zárásaként civil kerekasztalbeszélgetés zajlott.
Butora Hajnalka

Vésztői információs nap
Vésztő Város Önkormányzata, a
Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége, és a BBNK Sinka István
Művelődési Központja és Városi
Könyvtára szervezésében valósult
meg a szeghalmi kistérségben működő civil szervezetek szakmai információs napja, mintegy 100 fő
érdeklődő jelenlévő részvételével.
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Fókuszban a civil törvény –
Értsd és alkalmazd!
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Közösségfejlesztők
Békés Megyei Egyesülete Fókuszban
a civil törvény címmel tartott konferenciát január 30-án a békéscsabai
Városházán. A proHáló Hálózat

országos
konferenciasorozat
egyik állomásaként megvalósuló
rendezvényen a 2011. december 5én elfogadott „Az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló törvény elméleti és gyakorlati tudnivalóival ismerkedhetett meg az összesen
százhúsz térségi civil szervezet
mintegy
150
képviselője.
Dr. Szvercsák Szilvia, Békéscsaba
Megyei Jogú Város jegyzője megnyitó beszédében az önkormányzati és civil szektor közötti együttműködés fontosságát hangsúlyozta.
A civil szférában alkalmazandó új
szabályokról
tartott
előadást
Szablics Bálint, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztályának vezetője. Felvázolta a
főbb változásokat, amelyek érintik a civil szervezetek nyilvántartását, a közhasznúság feltételrendszerét, az adománygyűjtést.
Szó esett még a számviteli változásokról, a beszámolási kötelezettségről és a beszámoló letétbe
helyezésének módjáról. Előadása
végén a főosztályvezető az új támogatási rendszerről, a Nemzeti
Együttműködési Alapról (NEA)
és az átmeneti rendelkezésekről is
beszélt.
Dr. Bagdi Árpád, a Gyulai Törvényszék bírósági titkára a civil
szervezetek nyilvántartásáról tájékoztatta a jelenlévőket. Beszédében kiemelte az alapításra vonatkozó feltételeket, az alapszabály,
E-Napraforgó

illetve a nyilvántartásba vétellel,
változás bejelentéssel kapcsolatos
kérelmek tartalmi elemeit.
A konferencia műhelybeszélgetéssel zárult, amelynek során nagyon
sok kérdés elhangzott, az előadók
igyekeztek válaszolni, de maradtak még nyitott, a törvény gyakorlati értelmezésével kapcsolatos
felvetések, amelyekre a későbbiek
során, írásban kaphatnak választ
a résztvevők.
Butora Hajnalka

Ifjúsági közösségi felmérés
A Békés Megyei IBSEN Oktatási,
Művészeti és Közművelődési
Nonprofit Kft. Kulturális Irodája –
partnerségben a

Közösségfejlesztők Békés Megyei
Egyesületével - pályázatot nyújtott be 2011 őszén a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézethez.
Az IKSZT-k az ifjúságért Békés
megyében című projekt legfőbb
célja a megyében található Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
címbirtokos településeken az ifjúsági információs szolgáltatások
elindítása, a szolgáltatókkal való
kapcsolattartás, valamint a kiválasztott településeken a közösségfejlesztő folyamatok generálása. A
projekt támogatásban részesült, a
megvalósítás első lépéseként a
szervezők Szabadkígyóson indítottak el – a helyi partnerekkel
együttműködve (IKSZT vezetői,
főiskolás, egyetemista fiatalok,
pedagógusok, szociális munká-

sok) – ifjúsági közösségi felmérést, amelynek célja a 14-20 év
közötti korosztály igényeinek felmérése, a fiatalok tevékenységének aktivizálása, ösztönzése. A
kutatómunka hamarosan Kardoson is elkezdődik, ugyanezen elképzelések mentén.
Butora Hajnalka

PÁLYÁZATOK
A lakosság egészségfejlesztését
szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása és a szabadidősportolói közösségek bővítése
(TÁMOP-6.1.2/11/2)
A pályázat célja, hogy mérhető módon és strukturáltan irányítva ösztönözze a lakosság
– különösen a gyermek, ifjúsági és fiatal felnőtt korosztály – fizikai aktivitását, segítse a minőségi sportszolgáltatásokhoz való gyors és
egyenlő esélyű hozzáférést, és
sportolók,
szakemberek,
sportszolgáltatók közötti tudatos információ és tapasztalatcserét,
lást.

a

szemléletformá-

A pályázat keretösszege:
800.000.000 forint.
A pályázatok benyújtására az
„A” komponens esetében
2012.02.01. és 2012.02.29.
2012. február

között, a „B” komponens esetében
2012.10.01.
és
2012.10.30. között nyílik lehetőség.
Bővebb
információ:
www.nfu.hu

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb
helyzetű kistérségekben
(TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A)
A pályázatok benyújtása
2012. március 1-től 2012. március
30-ig lehetséges
Támogatás célja
A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és
közösségi értékek elterjedésének
ösztönzése, az egészségfejlesztés
színterein megvalósuló közösségi
programok elterjesztése, az életminőség javítása a leghátrányosabb
helyzetű kistérségekben.
Specifikus cél:
- Az egészséges életmódhoz szükséges tudás, és készségek megszerzésének támogatása az élet különböző színterein;

- Minden életkorban cselekvésen
alapuló egészségtudatos magatartás kialakítása, az egyéni felelősségvállalás fokozása;
- Egyének és csoportok képességeinek és készségeinek fejlesztése
az egészséges választások érdekében;
- A legjelentősebb egészségi kockázatot képviselő közösségi magatartásformák befolyásolása;
- A helyi közösségek szereplőinek együttműködésben megvalósuló egészségtudatos döntések,
tervezések számának növelése;
- A közösségi aktivitás a partnerségi együttműködések, és a helyi
közösségek erősítése (a szűken és
tágabban értelmezett színtereken),
az egészség, mint „érték és eszköz” érdekében.
Re nde lk ez ésr e á l l ó forrá s
1 033 325 000 forint
Támogatás mértéke: 100 %
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:
legalább 5.000.000 Ft.
Közreműködő szervezet: ESZA
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
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IVF kisösszegű támogatások
A Nemzetközi Visegrádi Alap
meghirdette kisösszegű támogatások pályázatát (Visegrad fund).
A projektek időtartama legfeljebb
hat hónap lehet.
Pályázati határidő:
2012. december 1.
A támogatásra a következő kategóriákban lehet pályázni:
- kulturális együttműködés;
- tudományos konferenciák és
kutatások;
- oktatás;
- diákcsere;
- határokon átnyúló
együttműködés;
- turizmusra fordítható támogatás.
Az igényelhető támogatás összege
nem haladhatja meg a projekt összköltségének 70%-át, vagy a 6 ezer
eurót. A támogatásra szánt éves
költségvetés 600 ezer euró.
Bővebb
információ:
Nemzetközi Visegrádi Alap;
I: http://visegradfund.org/grants/
small_grants

Online, bankkártyás adományozás – gyors, és kényelmes adománygyűjtési rendszer
A Nonprofit Információs és Oktató
Központ (NIOK) Alapítvány és az
OTP Bank ismét kiírja pályázatát
civil szervezeteknek online adománygyűjtő rendszerbe való belépésre. A www.adhat.hu portálon a
programba csatlakozó civilszervezetek számára az adományozók a
web áruházbakban használt bankkártyás fizetési módszerrel utalhatnak pénzadományokat, az OTP
Bank jóvoltából kedvezményes
kezelési költség mellett. A programba a szervezetek ingyen, térítésmentesen csatlakozhatnak. A
programba ezen pályázati kiírás
keretén belül max. 100 szervezet
juthat be.
A pályázatok beadási határideje:
2012. február 29.

2012. február

További információk:
www.adhat.hu
OTP Bank – Szabó Dóra, +36 1 486
6356, SzaboDo@otpbank.hu
NIOK Alapítvány – Gönczi Márta,
+36 1 315 3151, adhat@niok.hu

Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány pályázatai
Vár a pihenés - pályázat fogyatékosok részére
A pályázat benyújtási határideje:
2012. január 16. – 2012. február 29.
Pályázók köre:
Azon belföldi illetőségű, 18. életévét
betöltött fogyatékossággal élő
személy, aki fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegű
családi pótlékban részesül 2011. évben. Az elbírálásnál előnyt élvez az a
pályázó, akinek havi teljes összegű
ellátása nem haladja meg a nettó
120.000 Ft-ot.
Támogatás összege:
A fogyatékossággal élő személyek
esetében az Alapítvány 40.000 Ft
értékű üdülési szolgáltatást biztosít,
10.000 Ft önrész megfizetése mellett.
A (18. életévét betöltött) kísérő személy részére 20.000 Ft értékű üdülési
szolgáltatást biztosítunk, 5.000 Ft
önrész megfizetése esetén.
„FELTÖLTŐDÉS"
nyugdíjasok részére

–

pályázat

Határidő: 2012. 02. 29.
Pályázók köre:
Azon belföldi illetőségű, 60. életévét
betöltött személy, aki öregségi nyugellátásban részesül. A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az, akinek havi teljes összegű ellátása nem haladja
meg a 85 000 Ft-ot, és más adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik.
Támogatás összege:
A Feltöltődés pályázat esetén az Alapítvány
40 000 Ft értékű üdülési
szolgáltatást biztosít, 10 000 Ft önrész megfizetése mellett.

Élmény együtt! - pályázat
nagycsaládosok részére
A pályázat benyújtási határideje:
2012. január 16. – 2012. február 29.
Pályázók köre:
Azon belföldi illetőségű magánszemély, aki munkavállalónak
minősül és a pályázat beadását
megelőző hónapban teljes munkaidős munkaviszonnyal rendelkezett, valamint akinek a családjában a pályázat beadását megelőző
hónapban az egy főre jutó jövedelem a nettó 100.000 Ft-ot nem haladta meg, továbbá három vagy
több – 18. életévüket a pályázat
benyújtásának napjáig be nem
töltött – gyermeket nevel saját
háztartásában, akik után jogosultak családi pótlékra, valamint aki
a fenti adatokat munkáltatói igazolással igazolni tudja.
Támogatás összege:
A pályázó szülő (munkavállaló)
részére 40.000 Ft értékű üdülési
szolgáltatást biztosítunk, 10.000 Ft
önrész megfizetése mellett. A kérelmezővel együtt igénylő 18 év
alatti gyermekek részére az Alapítvány gyermekenként 20.000 Ft
értékű üdülési szolgáltatást biztosít, 5.000 Ft önrész megfizetése
esetén.
Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap a
www.mnua.hu honlapról
letölthető.

Farsangi rögtönzések –
Impró Fesztivál Békéscsaba
2012
A "Csaba" Honvéd Kulturális
Egyesület, a Féling Színház és a
Magyar Szín-Játékos Szövetség 2012ben is megrendezi a „FARSANGI
RÖGTÖNZÉSEK” improvizációs
f e s z t i v á l t .
Ez évben a program nem
"felmenő rendszerben" kerül megrendezésre!
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Elsősorban a jelentkező csoportoknak vidám, felhőtlen játék lehetőségét, a közösségi élményt
akar biztosítani, a hagyományt
kívánja "életben tartani”.
2012. március 3.-án 11 órától kerül
sor a rendezvényre, ahová diák(középiskolás korosztály) és felnőtt színjátszók jelentkezését várjuk határainkon innen és túlról is

A program min. 10 - 4 fős csapat
jelentkezése esetén kerül megrendezésre!
Az elmúlt évek gyakorlatához
híven a négyfős csoportok
4
különböző improvizációs feladatot kapnak. Az egyes feladatokra való felkészülésre 10 perc áll
rendelkezésre. Játékidő minden
feladat esetében 3-3 perc.

A fesztiválon három, díjat osztunk ki:
1. díj Arlecchino díja
2. díj Pulcinella díja
3. díj Brighella díja
Jelentkezési határidő (levélben,
e-mail-ben): 2012. február 20.
Szervező: Steinwender József
(Tel.: 06 20/938-99-06, e-mail:
steinwender.jozsef@gmail.com

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
II. „Színnel-lélekkel” Kézműves
Vándorkiállítás
Szervező:
a Békés városi Mentálhigiénés
Egyesület
E kiállítás alkalmával számos festmény, grafika, rajz, aquarell,
gobelin, horgolt csipke és nemeztárgy kerül kiállításra több helyszínen.
Az Egyesület pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi és nappali
ellátását végzi két telephelyen - Békésen és Békéscsabán -, ezen ellátásokban részt vevők alkotásait tartalmazza a
vándorkiállítás. A tárlatra
ellátogatók a kiállítási tárgyak megtekintése mellett olyan, az ellátottak
által írt verseket is olvashatnak, melyek az alkotási folyamat során születtek.

Programunk célja a pszichiátriai
és szenvedélybetegek megbélyegzésének és megkülönböztetésének csökkentése, az
antidiszkrimináció
és
antistigmatizáció érvényesítése.
A vándorkiállítás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
támogatásával valósul meg.
A tárlat megtekinthető:
2012. február 1-29. Szent István
Egyetem Egészségtudományi és
Környezetegészségügyi Intézet
(Gyula, Szent István út 17-19.)
2012. március 1-31. Békési Úti Közösségi Házak - Nemzetiségi
Klubház (Békéscsaba, Békési út
15.)
2012. április 2- 13. Kamut Művelődési Központ (Kamut, Petőfi
utca 47.)
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2012. április 23 - május 11.
Murony Művelődési Ház
(Murony, Szarvasi út. ¼.)
Információs nap szlovák szervezetek részére
Békés Megye Szlovák Önkormányzata és a Szlovák Kultúra
Háza 2012. február 10-én (péntek)
15.00 órakor információs napot tart
Békéscsabán az Városháza Dísztermében (Szent István tér 7.) azzal a
céllal, hogy a Dél-Alföldön működő szlovák szervezetek tájékozottabbak legyenek feladataik ellátásában.
Program:
Tájékoztató a Kisebbségi Törvény módosításáról
Vendég: Paulik Antal főosztályvezető helyettes (Nemzetiségi és
Civil Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság)
Változó jogszabályok, új kihívások
Vend ég: Fuzik János elnök
(Országos Szlovák Önkormányzat)
A Wekerle Közalapítvány működési rendje, nemzetiségi pályázatainak kiírása, elszámolási feltételei
Vendég: Kis Szilvia programigazgató (vagy munkatársa)
(Társadalmi felzárkózási támogatásokért felelős igazgatóság)
Részvételüket kérjük szíveskedjenek
visszajelezni
a
szlovakhaz@globonet.hu címre
vagy a 66/321-771 telefonszámra.

VI.
BÉKÉS
MEGYEI
MONDA- ÉS MESEMONDÓ
TALÁLKOZÓ
A Körös-Vidék Drámapedagógiájáért Alapítvány, a Békés
Megyei IBSEN Nonprofit Kft.
Kulturális Iroda és az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ meghirdeti a VI. BÉKÉS
MEGYEI MONDA- ÉS MESEMONDÓ TALÁLKOZÓT.
Célunk, hogy elsősorban a térségben fellelhető monda- és
mesevilág témaköre kerüljön
bemutatásra, de természetesen
más tájegység monda- és mesekincse is szerepelhet a jelentkezők előadásában. A versenyt öt
kategóriában kívánjuk meghirdetni:
I. Kategória: általános iskola
alsó tagozatos tanulói
(1-2. évfolyam)
II. Kategória: általános iskola
alsó tagozatos tanulói
(3-4. évfolyam)
III. Kategória: általános iskola
f e l s ő t a g o z a t o s ta n u l ó i
(5-6 évfolyam)
IV. Kategória: általános iskola
f e l s ő t a g o z a t o s ta n u l ó i
(7-8. évfolyam)
V. Kategória: középiskolás diákok
A nevezés feltételei: minden
pályázó egy szabadon választott monda, népmese elmondásával nevezhet, amelynek időtartama: max.8 perc.

E-Napraforgó

Kiállítás

Nevezési határidő:
2012. február 20.
Bővebb információ és jelentkezési lap kérhető: a savolt@ibsen.hu
e-mail címen
A re nde z vény i dőpont j a :
2012. február 23. (csüt.) 10.00 óra
A rendezvény helye: Orlai Petrics
S o m a K u l t ur á l i s K ö z p o n t
(Mezőberény, Fő út 6.)
A versenyzőket szakmai zsűri
értékeli.
Az első helyezettek – az értékes
tárgyjutalmak mellett - tovább
jutnak a VI. Dél-alföldi monda- és
mesemondó területi versenyre,
amelynek az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ (Mezőberény)
ad otthont 2012. március 10-én.

A Foky Ottó "Mirr Murr és barátai" kiállítás sikere után a Békéscsabai Napsugár Bábszínház hívására Dargay Attila "Vuk, Szaffi
és a többiek" című országos vándorkiállítása Békéscsabára érkezett, a Jókai Színházba.
Dargay Attila 36 éves pályája alatt
több mint 100 filmet készített.
Nevéhez fűződik, többek között:
a Dióbél királyfi, a Gusztáv sorozat, Variációk egy sárkányra,
A három nyúl, Pázmán lovag,
Ludas Matyi, Vuk, Szaffi, Az erdő
kapitánya és Vacak a hetedik testvér. Csak néhány a több mint száz
film és sorozat közül, amelyekkel
a "magyar Walt Disney",
Dargay Attila, Balázs Béla-díjas,

Érdemes Művész és Kiváló Művész rajzfilmrendező megajándékozta az évtizedek során újabb és
újabb generációval gyarapodó
rajongótáborát.
A kiállítás február 28-ig látogatható a
Vigadó Galériájában (Békéscsaba,
Andrássy út 1-3.)

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK
Öt pályázatot írt ki közművelődési intézmények számára a
NEFMI
Könyvtárak, múzeumok, közművelődési intézmények, levéltárak
pályázhatnak
összesen
5,9 milliárd forint értékben kulturális fejlesztési célokra az
Új Széchenyi Terv Tudomány –
Innováció Program keretében
meghirdetett öt pályázaton.
A vissza nem térítendő támogatásokról szóló pályázatok keretöszszegét az Európai Unió és a hazai
költségvetés biztosítja. A Nemzeti
Erőforrás Minisztérium (NEFMI)
Kultúráért Felelős Államtitkársága az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint 1,5 milliárd forint
fordítható a közművelődési intézmények, irodalmi emlékházak és
tájházak részére meghirdetett,
Építő közösségek – Közművelődési intézmények a kreatív iparral
kapcsolatos, a kompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási

2012. február

formák szolgálatában című pályázatra, amelynek első ütemében
700 millió forintra lehet pályázni
március 14-ig.
A megyei, városi, települési és
iskolai könyvtárak számára meghirdetett Könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúra fejlesztése Tudásdepó-Expressz
elnevezésű pályázat célja a könyvtárak oktatási-képzési szerepének
és a könyvtárak együttműködésének erősítése. A pályázat keretöszszege 1,6 milliárd forint.
A könyvtárak számára meghirdetett Tudásdepó-Expressz – A
könyvtári hálózat nem formális és
informális képzési szerepének
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című program a
könyvtárak minőségi szolgáltatásainak kialakítását és az olvasáskultúra fejlesztését támogatja.
A pályázat keretösszege
1,3 milliárd forint, az elnyerhető
támogatás összege 10-50 millió Ft
pályázatonként.

pályázatonként. A beadásra
február 17-től április 30-ig van
lehetőség.
A Tudásdepó-Expressz – Országos könyvtári szolgáltatások
bővítése, fejlesztése az oktatás és
a képzés támogatásának fejlesztése érdekében című pályázat
célja egy országos elektronikus
dokumentumküldő rendszer
létrahozása, amely biztosítja a
könyvtári dokumentumok elektronikus úton történő gyors elérhetőségét. A felhívásra az Országos Dokumentumellátó Rendszer könyvtárai és a kulturális
örökség digitális megőrzését biztosító archívum pályázhat
20-250 millió forint közötti öszszegre. A fejlesztés másik fő céljára, az országos olvasáskultúra
fejlesztésére több mint 300 millió
forint jut. Kiemelt célcsoport a
gyermek- és ifjúsági korosztály,
valamint a leszakadó térségek
felnőtt lakossága.
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A pályázat összértéke 588 millió
forint, a dokumentáció benyújtása
február 6-tól április 23-ig történhet.
A Múzeumok és levéltárak
iskolabarát fejlesztése és oktatási
-képzési szerepének infrastrukturális erősítése elnevezésű pályázat
a múzeumok, valamint a levéltárak közösségi szerepének erősítését, a kulturális tudatosság és kifejezőkészség növekedését tűzte ki
célul a kreativitást fejlesztő oktatótermek, látványtárak és virtuális
pontok kialakításával.
A támogatás keretösszege 865
millió forint. A pályázatokat
március 30-ig lehet benyújtani.
forrás: www.bmknet.hu

Bemutatták a közművelődési
koncepciót, elindították a
MaNDA TV-t
Bemutatta az Országos közművelődési koncepciót Hammerstein
Judit kultúrpolitikáért felelős
helyettes államtitkár a magyar
kultúra napján, vasárnap a budapesti MOM Kulturális Központban. A Párbeszéd a magyar közművelődésért címmel tartott rendezvényen Szőcs Géza kulturális
államtitkár elindította a MaNDA
TV első adását, amely rendhagyó,
online, kétnaponta jelentkező kulturális híradó lesz.
Az államtitkár indította el az úgynevezett MaNDA TV-t, amelyet a
politikus az egykori alexandriai
könyvtárhoz hasonlított. Magyarázatképp hozzátette: a kétnaponta frissülő kulturális híradó nem
hagyományos televízió lesz, céljuk hogy a magyar kultúrára vonatkozó összes fontos tudást,
ismeretet összegyűjtsék. "Egy
olyan könyvtárat hozunk létre,
amely lerombolhatatlan, fölégethetetlen" - fogalmazott Szőcs Géza, kiemelve, hogy a MaNDA TV
mindenki számára ingyenesen
hozzáférhető.
Megjegyezte, a műsorfolyam szinte ingyen kész ült, lelkes
Oldal 8

csapattagok áldozatkész munkájából.
Hammerstein Judit előadásában
felidézte: három hónapja, november 14-én indult útjára a Magyar
közművelődésért programsorozat, amelynek keretében az ország
16 helyszínén találkoztak mindazok, akik felelősek a magyar közművelődést ügyéért. A sorozat
"tartópillére" lett a közművelődési
koncepciónak, amely "a szakmai
fejlődés alapértékeit kívánja meghatározni a 2020-ig terjedő időszakig". Társadalmi átalakulás elképzelhetetlen az együttműködő közösségek részvétele nélkül. Ebben
a megújult művelődési házak
munkájára számít a kulturális
államtitkárság.
A helyettes államtitkár kiemelte: a
koncepció feladata, hogy
"tájékozódási pontot adjon akkor,
amikor az egzisztenciális bizonytalanság egyben kulturális elbizonytalanodást is jelent". A koncepció kiemelt területei közé a
közművelődés alapintézményei, a
felnőttképzés, a közösségi művelődés, a kulturális vidékfejlesztés,
a határon túli magyar kultúra, a
kulturális örökség digitalizálása, a
közoktatással való szoros együttműködés, a hagyományápolás és
a magyar nyelv ügye számítanak.
Hammerstein Judit az államtitkárság fontos feladatának a jogszabályalkotást nevezte meg, különösen az 1997. évi 140. kulturális
törvény átalakítását, hogy a önkormányzatoknak a közművelődési intézményrendszer működtetésében továbbra is kulcsszerepe
legyen. "Ötezer fősnél kisebb tele-

püléseinken az eddig átadott
majdnem 200 intézménnyel
együtt 2015 végéig összesen több
mint 600 integrált közösségi szolgáltató tér átadása várható" - jelentette be a helyettes államtitkár.
Az európai uniós források terhére
az első félévben ezek működésére
pályázat útján 500 millió forintot
biztosítanak. Fontos feladatnak
nevezte továbbá a Magyar Műve-

lődési Intézet és a Képzőművészeti Lektorátus szakmai átszervezését. A politikus elmondta: az államtitkárság törekszik a fenntartható, kiszámítható finanszírozásra, felkészülnek a program- és
feladatfinanszírozásra, amelyhez
feladat- és teljesítménymutatók
kidolgozására van szükség. Megjegyezte, szeretnék, ha a meghatározó felnőttképzéssel foglalkozó
szervezetek megjelennének a közművelődési támogatások rendszerében.
forrás: www.kultura.hu

Erősíteni kell a magyar-magyar
civil együttműködést
A magyar–magyar együttműködés civil szektorbeli erősítésének
fontosságát hangsúlyozták a felszólalók szerdán Budapesten,
a Határtalanul Civil! címmel
rendezett tanácskozáson.
A Nemzeti Együttműködési Alapon belül öt szakmai kollégiumot
fognak felállítani, ezek egyike a
Nemzeti Összetartozás Kollégiuma lesz.
Latorcai Csaba, a magyarországi
közigazgatási tárca helyettes
államtitkára a Magyarság Házában tartott eseményen arra a támogatási lehetőségre hívta fel a
figyelmet, amellyel anyaországi
és határon túli civil szervezetek
közösen pályázhatnak a Nemzeti
Együttműködési Alaphoz (NEA)
programjaik finanszírozására.
Teljesen mindegy, hogy a program a határ melyik oldalán valósul meg, mindkettőre lehet támogatást kérni – jelezte Latorcai
Csaba, aki előadásában kiemelte:
szeretnék a magyar–magyar civil
szervezetek egymásra találását
segíteni, és együttműködésüket,
kapcsolataikat tartalommal megtölteni. Szerinte erős civil szektor
csak úgy lesz Magyarországon, és
csak úgy lesz a Kárpát-medence
egészében is, ha ezek a szervezetek a maguk szakterületén erős
E-Napraforgó

hálózatokat,együttműködéseket
alakítanak ki.
„Hihetetlen potenciál, akár felfedezetlen gazdasági erő rejlik a
Kárpát-medencei magyar civil
együttműködésben” – emelte ki,
hozzátéve: ehhez az államnak az
indító lökést meg kell adnia.
A
cikk
folytatása
a
www.nonprofit.hu oldalon olvasható.
forrás: kitekinto.hu

Forráscsökkenés civil szervezeteknél
Jelentősen csökkentek a civil szervezetek által megpályázható források 2011-ben - derült ki a
Hungarian Business Leaders
Forum (HBLF) rendezvényén.
„A tavalyi évben sok civil szervezet küzdött komoly anyagi
nehézségekkel. A korábbi pályázati kiírások megváltoztak és késtek, ami sok civil szervezetet nehéz helyzetbe hozott" - mondta el
Nizák Péter, az Open Society Institute (OSI) munkatársa a HBLF
„Média a Társadalomért" díjátadó
ünnepségén rendezett kerekasztal
beszélgetésen.
Pontos képet ugyan még nem
lehet alkotni, mert a szektor
2011-es bevételéről szóló hivatalos
KSH adatok 2012 végére várhatóak, annyi azonban biztos, hogy a
minisztériumi struktúra átalakulása miatt a tárcák által kiosztott
pénz nehezen követhető,
a Nemzeti Civil Alap (NCA) által
nyújtott támogatás kevesebb,
mint a felére zuhant, konkrétan
6,24 milliárd forint helyett csak
2,52 milliárd f orint volt.
A TÁMOP - vagyis az Európai
Unió Strukturális Alapjaiból a
civilek számára leginkább elérhető forrás - 49 konstrukciójának
startját tervezték 2011-re, ehhez
képest 22 indult el, tehát az előirányzottnak még a fele sem" tette hozzá a kutató.
A TÁMOP-ban 2011-2012-re
együtt 96 konstrukciót terveztek,
de ebből 74-re még várni kell.
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„Ebben a kétéves periódusban a
késésben lévő konstrukciók összértéke 351,20 milliárd forint" idézte Nizák Péter a Civilek a
Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért munkacsoport adatait.
Mivel a TÁMOP-ba 2011-2012-re
összesen 596,29 milliárd forintot
terveztek be, a teljes összeg
háromnegyedéhez még nem lehet
hozzáférni. A jövő is bizonytalan,
mert például a Nemzeti Együttműködési Alap (korábban Nemzeti Civil Alapprogram) idei kerete 3,38 milliárd forint, ami ugyan
több a tavalyinál, de jóval kevesebb a 2010-es 6,24 milliárdnál.
Mivel a személyi jövedelemadó
(szja) kulcsa 16 százalékra csökkent, az szja 1 százalékának felajánlásaiból is kevesebbre lehet
számítani.
Szablics Bálint, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium Civil
Kapcsolatok Főosztályának vezetője elmondta, ők is érzékelik a
civil szervezetek nehézségeit, de
pillanatnyilag lehetetlen pontos
képet alkotni a helyzetről, hiszen
nagyon sok helyről és sokféle formában lehet támogatáshoz jutni.
Ezért most információt gyűjtenek
a különböző minisztériumoktól az
azoknál elérhető támogatásokról,
beleértve a közvetetteket, például
az adókedvezményeket is.
A TÁMOP - amely egyébként
2014 végéig tart - kiírásai most
felgyorsulnak, ennek első jelei
már érzékelhetők. A gyorsítás
kormányzati érdek is, mert csak
akkor lehet lehívni az uniós támogatásokat, ha a pályázatok időben
megvalósulnak. Egyértelmű pozitívum, hogy a közhasznú civil
szervezeteknek juttatott magánadományok ismét társasági adókedvezményt élveznek: a támogatást költségként el lehet számolni, s az összeg 20 százalékával
csökkenteni lehet az adóalapot.
Utóbbi kedvezmény tartós adományok esetén a 40 százalékot is
elérheti. Szablics Bálint a HBLF
rendezvényén arra hívta fel a figyelmet, hogy a civil szervezetek

számára a több lábon állás jelentheti a jövőt, s ebben az állami támogatás mellett az adomány, az önkéntesség és az adókedvezmény is segíthet.
forrás: euroastra.hu

Önkéntes munkán akar látni a
kormány minden harmadik
felnőttet 2020-ra
A felnőtt lakosság legalább
harmada vegyen részt önkéntes
programokban 2020-ig - ezt tartalmazza a Nemzeti Önkéntes
Stratégia, amelyet hétfőn hozott
nyilvánosságra a Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Jelenleg a magyarok tíz százaléka jelentkezik
önkéntes munkára. A kilenc évre
szóló stratégia szerint a munkanélküliség csökkentésében is segíthet az önként végzett, ingyenes
munka.
Az önkéntesség oktatása pedagógusoknak, több pályázati forrás,
és "önkéntesbarát" jogszabályalkotás - a többi között ezeket tartalmazza a hétfőn nyilvánosságra
hozott Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020 című dokumentum.
A Nemzeti Erőforrás
Minisztérium előterjesztése szerint az
önkéntes munka "az egyik eszköze az esélyegyenlőség fejlesztésének, hozzájárul a szegénység
csökkentéséhez és a foglalkoztatottság növeléséhez, segíthet a
munkanélküliek munkaerőpiacra
történő visszatéréséhez".
forrás: www.origo.hu

Az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai
éve
Elkészült az aktív időskor és a
nemzedékek közötti szolidaritás
európai évének honlapja.
60 éves kor felett is sokmindent
tartogat az élet!
Tudjon meg többet az Európai
Unió tematikus évéről az európai
év hivatalos honlapján, a
http://europa.eu/ey2012/
ey2012.jsp?langId=hu oldalon.
forrás: www.tpf.hu

E-Napraforgó

A Microsoft ajánlata a Get
Genuine Windows: Most teljes
operációs rendszer verzió érhető
el
A Microsoft szoftver adományozói program nemrégiben történt
frissítésének részeként, a Microsoft teljes Windows operációs
rendszer adományokat tesz elérhetővé a Microsoft Get Genuine
programon keresztül. A program
most egy olyan egyszeri alkalmat
kínál szervezete számára, mely
lehetővé teszi, hogy már meglévő
számítógépein teljesen törvényes
és frissíthető Windows operációs
rendszerek fussanak. Ezeket a
programokat szervezete könnyedén frissítheti a TechSoupon keresztül, amennyiben egy újabb
operációs rendszer verziójára van
szüksége.
Ahhoz, hogy jogosult legyen Get
Genuine adományt kapni szükséges, hogy a meglévő számítógépe, melyre szervezete a teljes operációs rendszert telepíti majd, rendelkezzen a következők egyikével:
- hamisított, kalózkodás során
megszerzett, vagy bármilyen más
módon illegális, nem engedélyezett, vagy jogtalanul engedélyezett Windows operációs rendszer
- Home Premium, Home Basic,
vagy Starter Windows 7, vagy
Windows Vista változat
- Windows XP Home vagy Starter
verzió
- Linux, FreeDOS, vagy más operációs rendszer
- semmiféle operációs rendszer
Rendeljen átgondoltan — A Get
Genuine Windows operációs
rendszer termékei csak egy egyszeri adományozási lehetőség!
A Microsoft adományokra jogosult szervezetek összesen csak
egyszer rendelhetnek teljes Get
Genuine operációs rendszer adományt, így kérjük, alaposan gondolja át igénylését. Mivel a Get
Genuine termékek a Windows
asztali operációs rendszerek
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termékcsoport része, a Get
Geniune program beleszámít az
Ön kétéves periódusának rendelési keretében meghatározott 50
licencbe, melyet a Windows asztali operációs rendszerek termékcsoportból igényelhet.

projektjeiket szeretnék megvalósítani, továbbá segít abban, hogy az
ötletgazdák anyagi támogatókat
találjanak terveik valóra váltásához, miközben serkenti a közösségi összefogást.

Windows frissítés még mindig
elérhető
Ha az Ön meglévő számítógépén
már van eredeti operációs rendszer, még mindig rendelhet Windows operációs rendszer frissítést
(Upgrade), melyet a TechSoup
mindig is kínált.

Felhívás vállalati önkénteseknek, fogadó intézményeknek!

Van még kérdése?
Hogy segítse intézni Microsoft
adományozását, a TechSoup létrehozta a Microsoft Adományozási
Központot (elérhető a My Request
linken keresztül a CivilTech oldalon), ahol a nonprofit szervezetek
minden fontos részletet megtalálhatnak egy helyen. A szervezetek
könnyen követni tudják mit rendeltek eddig, mi maradt még a
rendelési keretükből, mikor indul
újra a rendelési periódus illetve az
addig kapott Microsoft szoftver
adományok értékét.
forrás: www.civiltech.hu

Kreatív ötletek megvalósítása
közösségi finanszírozással
Csak egy kevésre lenne szükség
ahhoz, hogy elkészülhessen a
bandád első lemezfelvétele, vagy
hogy legyártasd a forradalmian új
találmányodat? Kulturális témák,
civil kezdeményezések vagy akár
vicces kütyük fejlesztésének elindításához nyújt segítséget egy
mától új lehetőségekkel működő
portál, a www.creativeselector.hu.
A hazánkban eddig ismeretlen
kezdeményezés olyanok jelentkez ését vá rja , a kik krea tív

forrás: www.kultura.hu

Az Önkéntes Központ Alapítvány
több mint 5 éve foglalkozik vállalatok munkatársainak szervezett
önkéntes programok lebonyolításával. Ezen önkéntes programok során 1, ritkábban 2-3 nap
alatt egy cég dolgozói (15-200 főig) a fogadóhelyszínen különböző, különösebb szaktudást nem
igénylő feladatokat végeznek el.
Az Önkéntes Központ Alapítvány
Békés megye területén 2012-ben a
„Nyitott Szemmel” Közhasznú
Egyesület koordinálásával még
több vállalatot kíván bevonni ebbe a társadalmi felelősségvállalási
tevékenységbe. Ehhez keresünk
olyan fogadó szervezeteket, ahol szaktudást nem igénylő, egy nap alatt
elvégezhető, sok kezet igénylő, fizikai
munkát végezhetnek az önkéntesek.
Többek között:
- Kültéri játszóház, padok, asztalok, fa-fémjátékok festése,
felújítása
- Kert, udvartakarítás, rendezés,
virágosítás, fásítás, területrendezés
- Beltéri munkák: általában takarítás, festés, fa bútorok felújítása,
dekorációkészítés
- Erdők, turista útvonalak, parkok
felújítása, takarítása
- Szemétszedés, őszi levélgyűjtés,
tavaszi virág és faültetés
- Földmunka, tereprendezés,
aktuális kerti munkák elvégzése
(fűnyírás, favágás, bozótirtás)
A programban való részvétel
lehetőségeiről érdeklődjön Nagy
Lászlótól a +36/20-329-0607
telefonszámon
vagy
a
nyitottszemmel@index.hu e-mail
címen.
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Közösségi-civil szervező
felsőfokú szakképzés
2012 szeptemberétől a
Szent István Egyetem Gazdasági,
Agrár- és Egészségtudományi
Kara várja jelentkezőit a
Közösségi-civil szervező felsőfokú szakképzésre.
A 4 féléves képzés jelentkezési
feltétele az érettségi bizonyítvány.
Mind nappali, mind levelező tagozaton egyaránt költségtérítéses
formában kerül meghirdetésre a
képzés.
A szakképzés célja olyan közösségi és civil szakemberek képzése,

akik felkészülten, elméleti tudással és gyakorlati tapasztalatokkal
felvértezve, képesek a terület
szervezési, ügyviteli feladatainak
ellátására, ugyanakkor kezdeményezői, erjesztői, gazdagítói is a
szervezetek tevékenységének.
Várjuk képzésünkre mindazokat,
akik különböző közösségekben,
szervezetekben aktívan tevékenykednek, akár szabadidejükben,
akár munkaviszony keretében.
Hallgatóink gyakorlati ismereteket kapnak a civil szervezetek
működéséről, annak segítéséről,

és arról, hogyan lehet ehhez forrásokat feltárni, bevonni.
Képessé válnak helyi fejlesztési
folyamatokat kezdeményezni,
azokhoz szakmai segítséget nyújtani, és részt venni a fejlesztéssel
összefüggő tervezési, szervezési
és értékelési folyamatokban.
A jelentkezés határideje:
2012. február 15.
Módja:
A www.felvi.hu oldalon elektronikus felvételi eljárással.

1%-OS TUDNIVALÓK
Az egyszázalék gyűjtése/
fogadása
2012-ben a törvény értelmében
1%-ot felajánlani annak a civilszervezetnek lehet, mely legalább
2 éves (azaz 2010. január 01. előtt
a la kul t meg hi va ta l osa n) .
Közhasznú szervezet esetében
legalább 1 éves működés szükséges (azaz 2011. január 01. előtt jegyezték be).
Figyelem! Az új civil törvény értelmében megszűnik a kiemelten
közhasznú jogállása a civilszervezeteknek!
A civilszervezeteknek NEM szükséges előre bejelenteni a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (volt Apeh)
felé, hogy 1% gyűjtésére jogosultak!
A rendelkezés
A civilszervezetek és a törvényben nevesített intézmények javára
a 11 jegyű adószámmal, az egyházak, vagy a Kiemelt Költségvetési
Előirányzat javára 4 jegyű technikai számmal lehet rendelkezni.
A civilszervezetek számára az
adófizetők az adócsomag részét
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képező nyilatkozaton, vagy egy
külön papírlapon rendelkezhetnek, de semmi akadálya nincsen
annak, hogy a civilszervezet előre
kitöltött nyilatkozatot, nyomtatványt adjon potenciális támogatójának.
A rendelkező nyilatkozatok beadási határideje:
- február 15. egyszerűsített adóbevallást választók (de az
1%-kos nyilatkozat utólag is
elküldhető május 21-ig!)
- február 27. egyéni vállalkozók
-május 21. önadózók
Aki a munkáltatójának adja le a
nyilatkozatát, annak a munkáltató
által kijelölt időpontig kell odaadnia a nyilatkozatot, de idén is
igaz, hogy ha valaki ezt elfelejti,
vagy kicsúszik valamelyik határidőből, akkor május 21-ig bárki
elküldheti egy külön borítékban is
a nyilatkozatot.
Jogosultság az 1%-ra
Amennyiben egy civilszervezet
számára 1%-os felajánlás érkezik,
a NAV arról tájékoztatást küld a
szervezet számára, és felszólítja,
hogy nyilatkozzon arról a NAV
honlapjáról letölthető adatlapon,
hogy az 1% kiutalására jogosult.

Az 1% felhasználása
Amennyiben az adófizető fölajánlotta 1%-át, és az NAV-tól nem
kapott olyan értesítést, hogy valamilyen okból nem tudták érvényesíteni felajánlását, akkor 1%-a
eljutott a célszervezethez.
A civilszervezetek a kapott 1%-ot
alapvetően cél szerinti tevékenységükre, de az összeg 30%-át működési költéseikre is fordíthatják.
A kapott 1%-ot egy bizonyos ideig (max. 3 év) tartalékolhatja is a
szervezet. 2009-től a civilszervezeteknek már nem sajtóközleményben, hanem egy, a NAV oldaláról
letölthető adatlapon kell nyilatkozniuk arról, hogy mire használták fel az 1%-ot.
Ezen nyilatkozatokat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a civileknek szóló információs
honlapján ingyenesen teszi elérhetővé, de a beszámolók elérhetőek a nonprofit.hu oldalról, a
Nonprofit Önarckép Adatbázisban szereplő civilszervezetek
adatlapjain is, az 1% menüpont
alatt.
Ha további információk érdeklik
az 1%-ról, akkor tekintse meg a
NAV kiadványait is!
forrás: www.nonprofit.hu
E-Napraforgó

KIADVÁNYAJÁNLÓ
Információs füzet az egyesületek, köztestületek, (köz)
alapítványok, stb. adózásának
alapvető
szabályairól
2012-ben
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakemberei által készített
tájékoztató anyagok a fonto-

sabb előírásokat, normákat tartalmazzák a könyvvezetésre, a
beszámoló elkészítésére, a letétbe helyezésre, a gazdálkodásra, a közhasznú jogállásra
és a szervezetet megillető kedvezményekre vonatkozóan.

Az Egyesületek, alapítványok,
egyházak 2012 c. füzet a következő linken található és letölthető pdf formában: http://
nav.gov.hu/magyar_oldalak/
ado/inf_fuz/inf_2012/
inf_fuz13.html

HASZNOS HONLAPOK
Elindult két, civil információs
honlap:
- civil.kormany.hu
- kozhasznusag.kormany.hu
A 2011. december 5-én elfogadott civil törvény számos újdonságot és változást hoz
2012. január 1.-től a civil szervezetek
számára.
A civil.kormany.hu oldal elindításának célja: megismertetni
a civil szervezetekkel azt, hogy
mi vonatkozik rájuk illetve mit
jelent számukra a civil törvény.
A tájékozódás megkönnyítése
érdekében a honlap néhány
területet külön is kiemelve a
törvényből, a következő tematika mentén épül fel:

- Fogalmak
- Alapítás, szervezettípusok
- Nyilvántartás
- Működés, ezen belül gazdálkodás, számvitel, beszámolás,
közhasznúság, támogatások,
törvényességi ellenőrzés
- Megszűnés (csődeljárás, felszámolás, végelszámolás)
A honlapon, az egyes menüpontok alatt található információk csupán fogódzót, segítséget kívánnak nyújtani a törvény értelmezéséhez, a kapcsolódó jogszabályok kikereséséhez.
A kozhasznusag.kormany.hu
honlap célja: A 2011. évi
CLXXV. törvény hatályba lépé-

sével sokakban felmerül a kérdés, hogy szervezetük az új
szabályozás alapján megszerezheti-e a közhasznú minősítést, vagy, hogy szervezetük,
amely a korábbi szabályok szerint közhasznú volt, megtarthatja-e jogállását? A honlapon
található kalkulátor segítségével a közhasznú státusz megszerzéséhez szükséges feltételeket bárki saját szervezetére
nézve leellenőrizheti néhány
adat beírásával.
A rendszer a jelenlegi törvény
alapján ellenőrzi és ismerteti
az eredményt, amely szerint
közhasznú minősítést szerezhet egy adott szervezet.

Kedves Civil Szervezet Vezetők/Tagok!
Minden hónapban lehetőséget nyújtunk a szervezetek számára a programjaikkal kapcsolatos aktuális hírek, beszámolók, felhívások, rendezvények megjelentetésére. Ha szívesen közzé tennék ilyen jellegű írásaikat max. féloldalnyi terjedelemben, akkor az adott hónap 5-éig szíveskedjenek elküldeni a
civil@kfbme.hu e-mail címre.
Előre is köszönjük aktivitásukat!
Szerkesztőség
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KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE
BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
SZOLGÁLTATÁSAI

Információszolgáltatás, tanácsadás, non-profit szakkönyvtár, adatbázis használata az egyesületi iroda nyitva tartási idejében:
Hétfő—csütörtök:

9.00—16.00 óra

Péntek:

9.00—13.00 óra

Helyszín: Ibsen Ház—Békéscsaba, Andrássy út 3.
(első emelet)

Tanácsadások civil szervezetek részére:
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 email-ben (civil@kfbme.hu) történő egyeztetés szükséges!
Bővebb információ: http://civilek.csabanet.hu

Napraforgó
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
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap
2012. február
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