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KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
EGYESÜLETI FENNTARTÁSÚ KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
SZLOVÁK KULTÚRA HÁZA - BÉKÉSCSABA
Szervezeti fejlődés;
tevékenység
A Békéscsabát alapító
szlovákság
közösségi
szerveződése és fejlődése
történetiségében
az
országos
helyzethez
hasonlóan alakult. Fejlődésében a spontán, természeti szerveződéstől
kiindulva, az egyház köré való szerveződésen
keresztül – a XIX. századra jellemző egyleti
formák tömeges megalakulásakor – a magyar
egyesületekhez való kapcsolódás volt a jellemző.
Az önálló helyi szlovák
egyesület szükségessége
mindig is élt, de működésük korlátozott és ennek következtében szakadozott volt; elsősorban
országos
szervezetek
helyi
szervezeteiként
működtek. Fordulatot az
1970-es évek hoztak, ekkortól a megyei művelődési központok hatáskörébe sorolták a nemzetiségi feladatok ellátását, s
így szakmai irányításukkal szervezett szlovák
nemzetiségi közösségek
jöttek létre.
Az önálló szervezeti formában való működést a
1989-es
tv.
segítette,
amely alapján Békéscsabán a csabai szlovákok
közössége a Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsége helyi
csoportjaként szerveződött egységbe. Ebből a
közösségből alakult ki a

Csabai Szlovákok Szervezete, melynek székhelye – a
Szlovák Kultúra Háza –, a
város határait átlépve a
szlovákság egyik régiós
központjává vált.
A szervezet megalakulásának és önállóvá válásának
szükségességét – mint láttuk -, a változó társadalmi
helyzet hívta életre, hiszen
a szlovák nemzetiségnek is
szüksége volt érvényesülési
és identitási szempontból
egy nagy, összefogó közösség létrehozására.
A Csabai Szlovákok Szervezete a városalapító szlovákság évszázadokon át formálódó közösségét fogja össze
szervezeti formába. Helyi
viszonylatban a közösség
fenntartójaként is funkcionál, míg regionális szinten
központi koordináló szerepet tölt be. Ernyőszervezetként különböző szakmai és
szabadidős csoportok működtetésével a közösségi
érzet és hasznos szabadidő
eltöltés mellett - mely az
ember
alapszükségleteit
elégíti ki -, értéket közvetít
a nemzetiségen túlmutató
szélesebb társadalmi szféra
számára, melynek természetes, integráns egysége,
színfoltja. Ez irányú tevékenysége azonban ezzel
nem merült ki, a csoportok
fenntartása és koordinálása
mellett hangsúlyt fektet
fejlesztésükre,
valamint
segít eligazodni az aktuális
világ követelményrendszerében, az érvényesülésben.
Eszközként szakmai anyaggyűjteményének használa-

tát biztosítja (pl. nonprofit tanácsadó), tájékoztatókat, tanácsadásokat, valamint képzéseket
szervez. Ezek az alkalmak a nemzetiségi kérdések mellett a társadalom követelményeit, a
közösség érvényesülési
lehetőségeit tárják fel,
és nyújtanak segítséget
kiaknázásukhoz.
A
közösségfejlesztés
fontosabb elemei írott
formában is megjelennek a havi hírlevelében,
de kiadványozási tevékenysége másik szegmense az értékteremtés
archiválását öleli fel
elsősorban.
Fontos ez az utókor
szempontjából is. Az
intézmény közművelődési funkciójában kiemelt hangsúly fektet a
hazai és határon túli
tehetséges
művészek
munkáinak bemutatásában, amelyben egyaránt
megtalálhatóak a hagyományt őrző, bemutató alkotók és a modern irányzatok képviselői is.
A Csabai Szlovákok
Szervezete közhasznú
társadalmi
egyesület,
tehát multifunkcionális
tevékenységével a közösség összefogása és
az élet tartalommal való
megtöltése mellett a
közösségeit formálja és
fejleszti, mind szakmai,
mind szociális viszonylatban. Hatóköre fokozatosan kiszélesedett,
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Megjelentek a 2012. évi
nemzetiségi pályázatok
kiírásai
A 28/2012.(III.06.) Korm.
rendelet 12. § alapján a
központi költségvetésben
jóváhagyott nemzetiségi
támogatások
fejezeti
kezelésű előirányzatból a
nemzetiségek önazonosságának megőrzését,
anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi
emlékeik ápolását szolgáló célokra nyújtható
támogatás. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából
a Wekerle Sándor Alapkezelő fenti célokra pályázatokat írt ki, melyek
megtalálhatók
a
www. wek erl e. go v. hu
oldalon. A pályázatok
benyújtásának határideje:
2012. április 30.

képviseletei és kapcsolati rendszere
az országhatárokat is átlépte.
A szervezet a helyi szlovák nemzetiség és regionális képviselet bázisaként funkcionál, annál is inkább,
mivel a vonzáskörzetében fellelhető más szlovák intézmények,
önkormányzatok speciális területen képviselik a szlovákságot,
illetve a megalakult kisebb szlovák szervezetek fejlődésük kezdeti stádiumban tartanak.
A szervezet és csoportjai civil
kapcsolatai rendkívüli hatással
vannak a tagságra. Kapcsolatot
tartanak fent a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületével, a Békés Megyei Népművészeti Egyesülettel, a Városvédő
és Városszépítő Egyesülettel,
akikkel alkalmanként közös
megmozdulásaink is vannak,
nem beszélve a sok segítségről,
melyet tőlük kapnak.
A Szlovák Kultúra Háza különböző bejegyzett és bejegyzés
nélküli civil szervezetek, klubok
székhelye vagy működési helye.
A szervezet csoportjai heti 4
napot vesznek igénybe találkozóikra, a fennmaradó időben
pedig a „bekéredzkedett” szervezetek, klubok használják díjmentesen az épület termeit.
Egyesek hetente, mások havonta és többen csak alkalmanként.
Az intézmény saját csoportjai:
Szlovák Klub
Csabai Pávakör
Fajalka Hímzőkör
Boleráz Citerazenekar
Csabai Gazdaasszony és Kertbarát Klub
Orgován Népdakör
Rozmaring Hímző Szakkör
Seniorok Klub
Külső használók: csoportok, civil
szervezetek:
Békéscsabai Nyugdíjas Pedagógus Klub (hetente)
Ifjúsági
Társasjáték
Klub
(hetente)
Szemján Sámuel Kör (havonta)
Városvédő és Városszépítő
Egyesület (évi közgyűlései)
Főiskolai pedagógusok csoportja
(alkalmanként)
Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete (havonta)
Oldal 2

Önálló székház
A szervezetet székhelye szempontjából is érdemes megvizsgálni, hiszen kevés civil szervezetre jellemző (főleg nemzetiségi
téren), hogy saját tulajdonú székházzal rendelkezzen. A Szlovák
Kultúra Háza Békéscsaba belvárosában található, a letelepedő
szlovákok által 200 éve épített
Nagy Evangélikus Templom
lábánál, Békéscsaba, Kossuth tér
10. szám alatt.

A ház kialakításához a telket, és
a földszintes eredeti (kissé lepusztult) épületet Békéscsaba
városa bocsájtotta a szervezet
rendelkezésre 1995-ben. A beruházást a magyar és szlovák érintett kormányintézmények, valamint az „Együttműködő Holland
Alapítványok”
finanszírozták,
Békés megye és Békéscsaba város képviselőtestületének segítő
támogatásával.
Az épület három blokkból áll:
közösségi terek és irodák; Szlovák Panzió (Csabai Szlovákok
Kft. működtetésében) és Szlovák
Étterem (1996-2000 között valamint 2004 óta működtetésre bérbe adva). A funkciók igen előnyös feltételeket biztosítanak a
közösségi tevékenységek folytatásához, hiszen egy helyen,
komplex szolgáltatást nyújt az
intézmény, ráadásul a városközpontban. A közösségi terek mérete, a csoportok működtetése és
kiállítások bemutatása mellett,

csak
kisebb
rendezvények
(max. 40 fő) lebonyolítására
alkalmas. A Hotel kapacitása 11
kétágyas, pótágyazott szobával,
szintén behatárolja a programbefogadás nagyságrendi lehetőségeit. Ezért a szervezet vezetői
további fejlesztésben is gondolkodnak: 2000-ben a szomszédos
telket saját pénzeszközből megvásárolták. Elkészült a fejlesztési terv, de a munkafolyamat
forráshiány miatt nem kezdőd-

hetett el, így a telek ma magán
parkolóként funkcionál.
Összességében megfogalmazható, hogy a ház, mint közösségi színtér méltóan szolgálja a
szervezet fontos célkitűzéseit: a
helyi társadalom építését; a
sokszínű, kreatív közösségek
tevékenységének segítését, a
„minden megkeresőnek” otthont adó „nyitott ház” szellemiségét.
István Anna ügyvezető
Krajcsovics Hajnalka
munkatárs
Csabai Szlovákok Szervezete
SZLOVÁK KULTÚRA HÁZA
Békéscsaba, Kossuth tér 10.
66/321 771
szlovakhaz@globonet.hu
www.slovak.hu
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EZ TÖRTÉNT…Békés megyében
Békésen ülésezett a Civil Tanács
Március 19-én ülésezett a Civil Tanács a Békési Civil Szervezetek
Házában, melyen részt vett a Polgármesteri Hivatal munkatársa,
Kálmán Tibor sport referens is.
Az új Civil Tanács összetétele:
- Nyugdíjas szervezetek:
Balázs Imre
- Bölcsődei, óvodai szervezetek:
Bereczki Lászlóné
- Iskolai és ifjúsági szervezetek:
Takács János
- Művészeti, kulturális szervezetek:
Gyumbier Ferencné
- Sport és szabadidős szervezetek:
Polgár Zoltán
- Egyéb szervezetek: Kiss János
- Egészségügyi, szociális szervezetek: Szűcs Judit
- Mezőgazdasági, horgász, vadász
szervezetek: Pásztor János
A Civil Tanács elnöke Szűcs Judit,
titkára pedig Szűcs Gáborné civil
koordinátor.

A 2012. évi önkormányzati pályázati felhívásra beérkezett civil szervezeti pályázatok támogatására a
Civil Tanács elkészítette támogatási javaslatát.
A benyújtott pályázatok többek
között akkor voltak érvényesek, ha
a szervezet az előző évi pályázati
összegének a felhasználásról jogszerűen elszámolt, és legalább egy
éve már működik. A Civil Tanács
javaslatainak a figyelembevételével
a konkrét döntéseket a képviselőtestület hozza.
2012. április

A Civil Tanács az egyes szervezetek támogatási nagyságának a meghatározásánál differenciált. Figyelembe vehető szempont volt többek
között az, hogy mi a pályázat célja,
mekkora a szervezet taglétszáma,
milyen mértékű adott szervezet
aktivitása, szerepvállalása a város
közösségi életében.
A Civil Tanács felhívja a civil szervezetek képviselőinek a figyelmét,
hogy 2012. május 31-ig helyezzék
letétbe a 2011. év beszámolóikat az
Országos Bírósági Hivatalnál.
Szűcs Gáborné
Civil Tanács titkára
Szakmai délután az együttműködés jegyében
A Sarkadi kistérségben működő
civil szervezetek képviselői március 20-án szakmai információs nap
keretében ismételten találkoztak. A
Közösségfejlesztők Békés Megyei
Egyesülete és a Kötegyáni Baráti
Kör Egyesület, Népfőiskola szervezésében megvalósuló rendezvényen a Hagyomány és modernitás
címmel Imre Károly, a Bács-Kiskun
Megyei Közművelődési Intézet
igazgatója tartott előadást. Piskolty
Mária, a sarkadi kistérségi társulás
képviselője a civil és önkormányzati együttműködési lehetőségeket
vázolta fel és bemutatta a LHH
kistérségek projektjei c. kiírásra
beadandó
pályázat
tervezetét,
melyben központi szerepe lehet a
civil szervezeteknek. Biharugra

fejlesztésének jövőjéről tartott tájékoztatót Vígh Ilona polgármester,
aki hangsúlyozta a civil szervezetekkel való együttműködés fontosságát, amelyek több helyi rendezvény megvalósulását segítik
elő, akik – mint ahogyan Vígh
Ilona fogalmazott – sokszínűvé
teszik a települést. A Leader pályázatokkal kapcsolatos aktualitásokat, tapasztalatokat Sándor István szakértő ismertette, aki az
adminisztrációs problémákra, a
határidők betartására, a kifizetési
kérelmek benyújtásának problémaköreire fókuszált.
Zárásképpen Ungvári Mihály, a
Kötegyáni Baráti Kör Egyesület
elnöke szólt a népfőiskolai projekt
jelenlegi állásáról, valamint néhány aktuális kérdésről. Pocsajiné
Fábián Magdolna ismertette a civil szervezetek aktuális tennivalóit - az új civil törvény szellemiségében, valamint értékelte a NEA
választások eredményeit.
Butora Hajnalka
IKSZT-szakmai nap Kardoson
A Békés Megyei IBSEN Nonprofit
Kft. Kulturális Irodája - partnerségben a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületével - Az
IKSZT-k az ifjúságért Békés megyében című projektet valósítja
meg. Ennek keretében a pályázó
Békés Megyei IBSEN Nonprofit
Kft. 2012. március 8-án Kardoson
szakmai napot tartott, ahol az
IKSZT-k működést segítő tájékoztatók mellett bemutatták az ifjúsági közösségi felmérést, mint modellértékű gyakorlatot az érintett
települések vezetőinek, valamint
a felnőtt segítőknek.
A rendezvényt Erdős Norbert
országgyűlési képviselő, a Békés
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja nyitotta meg. A
nap folyamán a mindennapi munkát segítő előadásokat hallhattak
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az integrált közösségi szolgáltató
terekben dolgozó munkatársak.
Többségüknek a feladat új, így
nagy segítséget jelentenek a praktikus ismeretek. A nyertes pályázat
szakmai tevékenységét Pocsajiné
Fábián Magdolna szociológus,
közösségfejlesztő,
Varga-Sipos
Andrea közművelődési szakember és Savolt Zoltán ifjúságsegítő
mutatta be.

Kitért a helyiek által megfogalmazott
igények, valamint az együttműködés
és a partnerség fontosságára. Dombi
Ildikó, a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. ügyvezetője zárszavában
hangsúlyozta a közösségek fontosságát a helyi társadalomban, azok személyiségre gyakorolt pozitív hatását.
A nyitókonferencia egy kötetlen
szakmai párbeszéddé alakult, melyben mindenki hangsúlyozta az intézmények összefogásának jelentőségét.
Varga-Sipos Andrea
Kardoson is megkezdődött a
közösségi felmérés

Dr. Eperjesi Tamás a Vidékfejlesztési Minisztérium Képzési és Szaktanácsadási Intézetének igazgatója
Kultúra és vidékfejlesztés címmel
tartott előadást és hangsúlyozta az
IKSZT-k működésének fontosságát. Erdős Balázs az VM Képzési
és Szaktanácsadási Intézet, Kiemelt
Projektek Osztályának vezetője a
pályáztatási rendszerről, valamint
az eddig teljesült fejlesztésekről,
beruházásokról beszélt. Ditzendy
Károly Arisztid társadalompolitikus, közösségfejlesztő, ifjúsági
szakértő, a HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési
Központ igazgatója az IKSZT modellek gyakorlati működéséről
adott tájékoztatást.
Ifjúság az IKSZT-ben című előadásában Vajda Árpád a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás
Országos Ifjúsági Szolgálat Délalföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda vezetője hangsúlyozta az
ifjúsági korosztály szerepének fontosságát. Brlás János, Kardos község polgármestere ismertette a helyi fejlesztés folyamatát, Furár Zsófia adminisztrátor bemutatta a
nemrégiben átadott IKSZT épületben zajló szakmai tevékenységeket.
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Az IKSZT-k az ifjúságért Békés megyében projekt megvalósítása Kardoson
folytatódott március közepén. A közösségfejlesztő szakemberek a kérdőívek összeállításához bevonták a
helyi IKSZT munkatársait és alapvetően a helyi adottságokra, az előző
találkozón elhangzott információkra
építve készült el a kérdőív. A településen élő fiatalok közül néhányan
felvállalták, hogy megkérdezik kortársaikat. A felkészítésük során ahhoz a munkához adtunk segítséget,
hogy a célcsoportba tartozó kb. 40 fő
problémamentesen ki tudja tölteni a
kérdőívet, melynek feldolgozása
után elkészül az eredményeket öszszegző anyag. A tapasztalatok viszszacsatolására egy fórum keretében
kerül sor, mely hozzájárulhat a helyi
közös cselekvések beindításához.
Butora Hajnalka
A civil törvénnyel kapcsolatos
információs napok
Az elmúlt időszakban két településen szerveződött információs nap.
Március elején Békésen tartottak előadást a Közösségfejlesztők Békés
Megyei Egyesületének szakemberei
Békés Város Önkormányzata és a
Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális és Turisztikai Központ felkérésére 30 résztvevőnek, április elején
pedig a Köröstarcsai Művelődési
Ház meghívásának eleget téve 25
civil
szervezet
képviselőjének.

Az előadók mindkét rendezvényen felhívták a figyelmet a legaktuálisabb teendőkre is, majd válaszoltak a jelenlévők kérdéseire.
Kiállítás
A Békéscsabai Nyugdíjasok Házába március 29-re, Varga Andrásné
amatőr festő kiállításának megnyitójára szólt a meghívás. A nyitás
előtt szép számmal gyülekeztek
nyugdíjasok és jóval fiatalabb korosztályhoz tartozó emberek. Elsőként Vágvölgyi Gábor, Békéscsaba
Városi Nyugdíjas Egyesületének
elnöke köszöntötte a megjelent
művészetpártolókat, valamint a
kiállítás anyagát létrehozó Varga
Andrásné Pirikét. A varázskréta
című vers elhangzása után, Mizó
Ferenc nyugalmazott kultúrház
igazgató méltatta a festőt. Pirike a
középiskola után a kereskedelembe helyezkedett el, ahol nyugdíjazásáig dolgozott. A rajz, a festés
mindig megnyugtatta a szerény,
de örökmozgó asszonyt, aki a
munka, a háztartás és gyereknevelés után szívesen vette kezébe azt
az eszközt, mellyel gyönyörűséget
teremtett.
A kezdetekben férje segítette
munkáját, amióta férje eltávozott,
azóta egyedül hódol kedvenc elfoglaltságának. 18 éve nyugdíjas,
így több ideje is marad a maradandó alkotásra. Témáiban nem
válogatós, a lényeg, hogy mondanivalója és üzenete legyen az elkészült festményeknek.
Az éves során folyamatosan bővítette a tudását, rendszeresen részt
vett különböző alkotótáborokban,
képzőművészeti rendezvényeken.
Korábban őt is a naiv művészek
között emlegették, ma már amatőr
festők néven teszik a dolgukat.
Több olyan kép szerepel a kiállított anyagban, ami már szakemberek dicséretét is kivívta, így többek között a Békési tanyák, a Békési úti tájház, a Mosztár című
festmények.
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„Alakuljon ki az itt lévőkben önálló vélemény a látnivalókról, tiszteljük továbbra is művészt, aki e
színes forgatagot, ezt a csodás
világot elénk tárja.” – hangzott el
a megnyitó beszédben.

Úgy gondolom, hogy aki ilyen
gyönyörűségeket tesz elénk - ezzel is fejleszti szépérzékünket,
megnyugtatnak a látottak bennünket - az a család mellett a közösség tiszteletét, szeretetét is élvezi, ő nem élt hiába!
Lejegyezte: Ujjné Márti
Tudósítás a 22. Országos Zöld
Találkozóról
Kiskunhalason 225 fő részvételével zajlott le a március 15-i hétvégén a Környezet-és Természetvédő Szervezetek 22. Országos Találkozója (Zöld OT).
Békés megyéből különböző településekről 8 fővel 5 környezet és természet közeli civil szervezettel vettünk részt e neves rendezvényen. A tanácskozás főbb
témái voltak többek között a klímavédelem kérdései, a vasútvonalak tervezett felszámolása kapcsán a közösségi közlekedés problémái, az agrár-környezetvédelem
szerepének fontossága, valamint a
forráslehetőségek és a civil szervezetek küldötteinek képviseleti
szerepe a támogatási rendszerben.
A szekcióülések során kiemelt
témaként szerepelt a verespataki
aranybánya-beruházás, amely a
Tisza vízgyűjtő területén belül,
ciántechnológiával valósulna meg,
amely a természetvédő szervezetek szerint megengedhetetlen,
ezért a találkozó résztvevői egy5

hangúan támogatták egy ezzel
kapcsolatos állásfoglalás kiadását.
A konferencián előkerültek olyan
témák is, melyekkel szinte minden évben foglalkoznak azok fontossága vagy éppen elhanyagoltsága miatt: ilyen volt például a
légszennyezés kérdése és a parlagfű elleni védekezés lehetőségei,
illetve a zajvédelem szerepe. Több
előadás témája volt a fenntartható
gazdálkodás, a táj és az ember
kapcsolata. A résztvevők különböző jó példákat, gyakorlatokat
ismerhettek meg abban a kérdéskörben, hogy mi lenne az elvárható az ökológiai gazdálkodás terén
és hogyan működik ma mindez az
egyes közösségekben, falvakban
vagy akár családi szinten is. A
találkozó során a környezeti neveléssel foglalkozók jártak az algyői
ökoiskolában, a Tudáskapu Interaktív Természetismereti Tudástárban Szegeden, valamint a CSEMETE Egyesület Bugaci Oktatóközpontjában, ahol a terepi foglalkozások metodikájával ismerkedtek.
Egy másik program - a Szélkiáltó
Egyesület szervezésében - a halasi
táj bejárására adott lehetőséget,
amely során az egyesület vezetője,
Fehér Péter, a kiskunhalasi öregszőlők és egykori erdők természettörténetébe vezette be a kirándulókat. Miután a zöld OT helyszínének egyik jelképe a halasi
csipke, a szervezők ezt választották a találkozó logójának és az
egyéni tervek alapján el is elkészíttették egy csipkekészítővel,
amit a résztvevők között sorsoltak
ki. A találkozón megszületett a
zöld szervezetek érdekérvényesítő
munkáját segítő Koordinációs Tanács felállásáról és egy új szervezeti működési szabályzatról szóló
határozat is. A találkozó szekcióinak elfogadott állásfoglalásai a
www.zoldot.hu címen elérhetők.
Bujdosó Antal megbízatást kapott egy évre, delegáltként vegyen részt a Területi Vízgazdálkodási Tanács KÖR- VIZIG
munkájában.
Bujdosó Antal

Nemzetközi Ifjúsági Találkozó

2012. április 2-6. között Nemzetközi Ifjúsági Találkozón vett
részt közel 70 középiskolás fiatal Békéscsabán.
Békéscsaba MJV Önkormányzata által szervezett találkozó a
harmadik nagy eseménye volt
az „Európa a polgárokért program
- Testvérvárosi kapcsolatok tematikus hálózata” uniós program
által támogatott rendezvénysorozatnak.
„Az önkormányzatok munkáját
támogató civil kezdeményezések hálózata” című pályázat
(kódszám: 513239-EFC-1-2010-2
-HU-EFC-NTT) 2010 szeptemberében lett benyújtva, amelynek keretében az elmúlt év során már megvalósult egy nemzetközi konferencia és egy kulturális fesztivál.
A programra Békéscsaba város 5
testvérvárosából érkeztek fiatalok, úgy mint Lutherstadt Wittenbergből
(Németország),
Mikkeliből
(Finnország),
Trencsényből
(Szlovákia),
Belényesről és Székelyudvarhelyről (Románia).
Az 5 napos találkozó során a
fiatalok különböző generációs
problémákkal, témákkal foglalkoztak, megismerhették egymás kultúráját, személyes ismeretségek, barátságok alakultak
ki.

E-Napraforgó

A külföldi fiatalok számára nagy
élmény volt bekapcsolódni a Békéscsabai Kulturális Központ Patent Ifjúsági és Diákiroda és a Békéscsabai Diákönkormányzat által
szervezett LIKE (Lézengő Ifjúság
Kulturális Eseménye) kulturális
programba, amelyen részt vehettek előzetesen beküldött fotókkal
a fotó pályázaton, illetve táncos,
zenés előadásokkal is bemutatkozhattak a város diákjainak, lakosságának.

A találkozó a közös együttműködési lehetőségek kidolgozásával
zárult, ahol már konkrét elképzelések, tervek is megfogalmazódtak.
Koszecz Andrea
Kékbe borult a városháza Békéscsabán
Az autizmus világnapja tiszteletére hétfőn este kivilágították a békéscsabai városházát. Egy órán át
kékben pompázott a békéscsabai
városháza.
Ezzel kívánta felhívni a szervező
AUT-PONT Alapítvány a közvélemény figyelmét az autisták
helyzetére. Fekete Péter, a Békés-

csabai Jókai Színház igazgatója - a
tavalyi házigazda - köszöntő beszédében egymás elfogadására hívta
fel a figyelmet. Percekkel később
Kiss Tibor nyomta meg a gombot,
mire kék fény árasztotta el az épületet.
Ötvennél is több gitáros gyűlt össze
a Szent István téren, akik közös dalolásra invitálták a közel ötszáz érdeklődőt. Az esemény végén mindenki a Fiume Hotel felé tartotta
mobiltelefonját egy közös fénykép
erejéig.
forrás: beol.hu

PÁLYÁZATOK
PÁLYÁZATIKIÍRÁS
civil szervezetek működési
célú támogatására

ben (a továbbiakban: EPER) regisztráltak a Pályázati Útmutató
szerint.

(Pályázat kódja: NEA-12-M)
A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a
civil szervezetek működéséhez
való hozzájárulás. A működési
költség a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő
és a szervezet cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült kiadás.
Pályázat benyújtására jogosult
civil szervezetek
Az alábbi szervezetek nyújthatják
be elektronikus pályázatukat:
a. szövetség vagy
b. alapítvány, illetve egyesület
(ide nem értve a szövetséget),
amelyek
c. az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer2012. április

A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatási időszak a pályázó
által a pályázatban megjelölt tevékenységi kör alapján, a megfelelő
Kollégium támogatásához kapcsolódó időszak:
Nemzeti összetartozás
2012.04.21—2013.02.20
Új
nemzedékek
jövőjéért
2012.05.01—2013.02.28
Mobilitás
és
alkalmazkodás
2012.05.11—2013.03.10
Közösségi környezet
2012.05.21—2013.03.20
Társadalmi
felelősségvállalás
2012.05.31—2013.03.30
A támogatás mértéke
A jelen pályázat keretében nyújtható támogatás legkisebb összege
a NEAr. 12. § (4) bekezdés alapján
250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint, legnagyobb összege
5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint.

Beadási határidő
Nemzeti összetartozás
2012. május 2. 23:59 óra
Társadalmi felelősségvállalás
2012. május 3. 23:59 óra
Mobilitás és alkalmazkodás
2012. május 4. 23:59 óra
Közösségi környezet
2012. május 7. 23:59 óra
Új nemzedékek jövőjéért
2012. május 8. 23:59 óra
A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az alábbi oldalon: www.eper.hu
Pályázati kiírás és útmutató letölthető a www.civil.kormany.hu/
NEA, ill. a www.wekerle.gov.hu/
NEA oldalon.

GYIA 2012-es pályázati
kiírásai
A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nyílt pályázatot hirdet három
kategóriában.
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Határon túli gyermek- és ifjúsági
közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek
rendezvényeinek támogatása
A pályázat kódja: IFJ-GY-12-A
Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program, közösségépítő játékok) támogatása
A pályázat kódja: IFJ-GY-12-B-1
IFJ-GY-12-B-2 IFJ-GY-12-B-3
A pályázati program célkitűzései:
A gyermek- és fiatal korosztály
részére és aktív részvételével –
kizárólag Magyarország területén
megvalósuló – értékközpontú és
értékteremtő rendezvények támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai
tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek
és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez, a haza és a lakóhely
szeretetére nevelnek, biztosítják a
szabadidő hasznos eltöltését és
hozzájárulnak a fiatalság egészségmegőrzéséhez.
A fenti célok megvalósítását három pályázati kategória szolgálja
a Pályázók köre és tevékenysége
szerint:
„B-1” alkategória:
Lakótelepi ifjúsági közösségépítő programsorozatok, valamint
olyan programok támogatása,
amelyek a sport általi neveléssel
valósulnak meg és elősegítik az
ifjúság testi, lelki, szellemi fejlődését.
Ebben a kategóriában kizárólag
nagyvárosi, lakótelepi fiatalok
közösségeinek támogatására van
lehetőség, sportegyesületek utánpótlás nevelő tevékenysége nem
támogatható.
„B-2” alkategória:
Gyermekeket és fiatalokat célzó
ifjúsági táborok, nyári táborok,
közösségépítő játékok támogatása.
A pályázat nem támogatja az oktatási intézmények, vagy diákönOldal 7

kormányzatok, hallgatói önkormányzatok által szervezett, az
intézmény működésébe tartozó
rendezvényeket (diáknap, szalagavató, gólyatábor stb.).
B-3” alkategória:
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT) ifjúsági
szolgáltatásainak minőségi ellátásának fejlesztése, az IKSZT
ifjúsági csoportjainak fejlesztését elősegítő programok (helyi,
lakóhelyi párbeszéd elindítása,
szakmai műhelyek, találkozók,
belföldi tanulmányutak, tapasztalatcserék, stb.) támogatása.
Támogatási időszak: a Pályázó
által a pályázatban megjelölt,
2012. június 1. és 2013. április 30.
közé eső időszak.
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren
keresztül. Benyújtási határidő:
2012. május 2.
Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek
képzéseinek támogatása
A pályázat kódja: IFJ-GY-12-C
A Pályázati Felhívások és Útmutatók letölthetők a www.ncsszi.hu
oldalról, a Pályázatok menüpont
aktuális pályázatok címszó alatt.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő
ügyfélszolgálatától kaphatnak az
(1) 237 6782-es telefonszámon,
valamint a palyazat@ncsszi.hu
e-mail címen, illetve a NCSSZIMobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság Dél-alföldi Regionális
Ifjúsági Szolgáltató Iroda (Szeged,
Dózsa György u. 2.) Tel/fax.:
62/540-788, 62/540-789, E-mail:
dariszi@mobilitas.hu elérhetőségeken.

Új pályázat kulturális
intézmények számára
Az Új Széchenyi Terv keretében
megjelent a „Kulturális intézmé-

nyek részvétele a tanórán kívüli
nevelési feladatok ellátásában”
című pályázat.
A
kulturális
intézmények
(könyvtárak, múzeumok, levéltárak, közművelődési, valamint
művészeti intézmények) és a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködések elősegítése differenciált lehetőséget nyújt
az egyedülálló pedagógiai és művészeti komplex tanulási formák
elterjesztéséhez az óvodai nevelésen és a tanórán kívüli tevékenységek során, a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban, valamint illeszkedik a nevelési és oktatási terület által meghatározott
új célokhoz.
Jelen kiírás keretében mintegy 2
milliárd forint keretösszeg áll
rendelkezésre kulturális intézmények, vagy fenntartóik részére a
nevelési-oktatási
intézmények
óvodai vagy iskolai pedagógiai
programjának megvalósítását támogató, kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidős
tevékenységek megvalósításának
támogatására.
A tevékenységek az alábbi foglalkoztatási formákban valósulhatnak meg: havi szakkör, heti
szakkör, tehetséggondozás, vetélkedők, témanap, témahét.
A pályázatok benyújtása 2012.
április 23-tól 2012. május 15-ig
lehetséges.
A pályázati kiírással kapcsolatos
d o k u m e n t u m o k
a
www.ujsz echenyiterv.gov.hu
honlapról tölthetőek le.

Békés megyében
meghirdetett pályázatok
Civil közösségek támogatása
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat
Közgyűlésének
Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága pályázatot hirdet a
2012. évi Békéscsaba közigazgatási területén tevékenykedő civil
közösségek támogatására.
E-Napraforgó

A pályázat célja:
Békéscsaba területén működő bejegyzett
civil
szervezetek
(egyesületek,
alapítványok),
klubok, közösségek működésének, programjainak, projektjeinek
támogatása, a helyi civil szektor
közéleti részvételének segítése.
A pályázat benyújtási határideje:
2012. április 18.
Támogatási időszak:
2012. április 1. – 2013. március 31.
Pályázatot az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:
„A” kategória: Civil szervezetek
támogatása (Pályázati azonosító:
NÜE/CIVIL-A/2012)
A
pályázati
keretösszeg:
3.200.000, - Ft
„B” kategória: Nemzetiségi civil
szervezetek támogatása (Pályázati
azonosító: NÜE/CIVIL-B/2012)
A
pályázati
keretösszeg:
1.330.000, - Ft
Pályázók köre:
Pályázhat minden olyan civil
szervezet/közösség (A kategória)
vagy nemzetiségi civil szervezet/
közösség (B kategória), amely tevékenységét a városban fejti ki, a
lakosságot közvetlenül érintő
programot valósít meg.
Támogatás igényelhető:
- Működési költségekre (pl. önkéntes munka költségei, nonprofit
képzéseken, szervezetfejlesztésen
való részvétel, szervezeti fenntarthatósággal kapcsolatos költségek,
eszköz beszerzések, adminisztrációs és kommunikációs költségek).
- A szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó szakmai programok, rendezvények költségeire.
További információ kérhető
Koszecz Andreától a 06-66/523807-es telefonszámon, illetve a
koszecz@bekescsaba.hu
e-mail
címen. Pályázati űrlapok letölthetők a www.bekescsaba.hu honlap
Hírek/Civil hírek vagy Pályázati
hírek oldaláról.
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EZERARCÚ KÓR,
SM BETEGEK EZER ARCA
Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesülete (SMBOE) és a
Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) Fotóriporterek Szakosztálya országos fotópályázatot hirdet, amely során amatőr és profi fotósoktól egyaránt
azt kérjük: jelenítsék meg képekben az SM betegek mindennapi
életét, nehézségeit, örömeit, családtagjaikkal, sorstársaikkal, orvosaikkal, nővéreikkel való kapcsolatát.
Pályázók köre:
A pályázaton bárki indulhat: a
profi kategóriában professzionális
fényképészek,
fotóriporterek,
amatőr kategóriában betegek, családtagok, nővérek, orvosok, hobbi
fotósok munkáit egyaránt várjuk.
Nevezési díj nincs.
A képek témái
Olyan alkotásokat várunk, amelyek rávilágítanak arra, miként
változtatta meg a betegség az SM
a betegek és családjaik életét, milyen nehézségekkel küzdenek a
mindennapok során az érintettek,
miben jelentenek támaszt a sorstársközösségek.
· Portréképek (múlt és jövő az SM
árnyékában)
· A mozdulatok értéke (mobilitás,
mozgáskorlátozottság, aktív cselekvés)
· Korlátok és kihívások
(akadálymentesítés, illetve hiánya, mindennapi nehézségek)
· Sorstársakkal közösen
(közösségek segítő és megtartó
ereje)
· Kórházi talpra állás (orvos-beteg
kapcsolat, nővér-beteg kapcsolat)
Díjazás
A profi kategóriában induló alkotók között 300 ezer forint összértékű pénzjutalmat, az amatőr kategóriában 200 ezer forint összértékű pénz- és tárgyjutalmat ítél oda
a zsűri. A jutalmak nettó összegek, a kiíró vállalja, hogy a jutalmak után megfizeti azok adóvonzatát is.

Pályázatok beküldése
Pályázni a 2012. március 27. és
2012. május 15. között készült alkotásokkal lehet, a pályázatok
beérkezésének határideje
2012. május 15. éjfél.
További információk
B. Papp László programmenedzser:
(06-30)
261-8789,
2012fotopalyazat@gmail.com
www.smboe.hu
"Egyszer volt hol nem volt…"
Képzőművészeti pályázat
gyerekeknek
A Békés Megyei IBSEN Oktatási,
Művészeti és Közművelődési
Nonprofit Kft. Kulturális Irodája,
a Békés Megyei Tudásház és
Könyvtár és az Életfa Kulturális
Alapítvány képzőművészeti pályázatot hirdet Békés megyében
élő gyerekek számára, akik szeretik a népmeséket, és szívesen rajzolnak, festenek, alkotnak.
Válasszátok ki a számotokra legkedvesebb szereplőt vagy legérdekesebb jelenetet a
www.nepmese.hu mesetárából! A technikát szabadon választhatjátok
meg, lehet rajz, tusrajz, festmény,
akvarell, kollázs, montázs, mozaik, batik, szövés, plasztika, textilkép, makett természetes anyagokból, terméskép, báb, origami, tűzzománc, stb.
Pályázni
lehet
három
kategóriában:
I. kategória: óvodások
II. kategória: általános iskolák
alsó tagozatos tanulói
III. kategória: általános iskolák
felső tagozatos tanulói
Beküldési határidő:
2012. május 11.
A zsűri által kiválasztott alkotásokból 2012. június 4-én, 15 órai
kezdettel kiállítás nyílik a Békés
Megyei Tudásház és Könyvtárban
(Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.). A
pályázat díjazottjai tárgyjutalomban részesülnek.
Bővebb információ kérhető:
Kocsis Klára művészeti referens,
20/377-95-27, kocsis@ibsen.hu
E-Napraforgó

A Meseházban megnyílik a
Mesebolt!
A MESEBOLT pályázat célja:
Gazdag Erzsi verseinek illusztrálása, illetve az általa megidézett
mesehősök életre keltése általános
iskolások keze munkájával. Bármely technika alkalmazható.
A legjobb pályamunkákból a Meseházi Gyermeknapon kiállítás
nyílik. A pályázat fődíja Meseházi
táborozás.
Beadási határidő: 2012. május 5.
Bővebb
felvilágosítás:
www.mesehaz.hu oldalon, a
66/326-370-es telefonszámon
vagy a mesehaz@mesehaz.hu
e-mail címen.
Sportpályázat 2012
A „Mozogj, hogy mozdulni tudj
40 évesen is majd” Alapítvány
pályázatot hirdet Sportpályázat
2012 címmel.
A pályázat tárgya:
- Sportrendezvények szervezése
- Sporteszközök, sportszerek vásárlása
Pályázhatnak:
- Magyarországon bejegyzett és
ott tényleges - alapító okiratának
megfelelő - sport tevékenységet
folytató, az egyesülési jogról szóló
1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség
- Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt); egyházi szervezetek.

2012. április

Pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati űrlapon lehet
benyújtani.
Az űrlap elérhető az alapítvány
honlapján
(www.mozogjalapitvany.com)
vagy e-mailben a
mozogjalapitvany@gmail.com
címen igényelhető.
Benyújtási határidő:
2012. április 29. éjfél
A támogatás a pályázó 2012. április 1. és 2012. szeptember 30. között elszámolt költségeihez és
ugyanezen időszakban felmerült
tárgyi eszköz beszerzéshez, valamint civil szervezet létesítő okiratában lefektetett alaptevékenységéhez nyújtott vissza nem térítendő támogatást.
A pályázatról további felvilágosítást ad:
Nándori Éva
Email: eva.nandori@gmail.com
Tel.: 06-30-2583489

"Nagy újrahasznosítás" pályázat
Ne dobd ki, használd újra!
Mielőtt a szelektív gyűjtőbe viszed a hulladékokat, van még egy
lehetőség, amivel kímélheted a
környezeted: használd a fantáziád
és hasznosítsd Te magad a látszólag felesleges dolgokat!
Készíts játékot, használati tárgyat
vagy közlekedési eszközt a következő szelektíven gyűjthető hulladékokból: papír, üveg, fém, műanyag, kombinált italdoboz, és
küldd el nekünk a fotóját!

3 témakörben várjuk az alkotásokról készül képeket:
I. téma: használati eszköz
II. téma: játék
III.téma: közlekedési eszköz
A fotókat a trendizold@gmail.com
e-mail címre küldjétek el
2012. április 25. éjfélig.
Pályázók köre: Észak- és Dél alföldi régióban élő (Jász-Nagykun
Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs Szatmár-Bereg megye, Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye) 14-24 év
közötti fiatalok.
Bővebb információ:
http://trendizold.hu
Cetelem Zöldsuli Program
A Magyar Cetelem Bank és a
WWF Magyarország közös kezdeményezése, a Cetelem Zöldsuli
Program célja a környezettudatos
gondolkodás erősítése a fiatalok,
a jövő generáció aktív részvételével. A pályázat útján nyújtott támogatás segítségével lehetőség
nyílik a hazai általános iskolák
számára udvaraik szépítésére,
zöldítésére, egy élhetőbb, fenntarthatóbb környezet megteremtésére.
A pályázaton nyertes 10 intézmény számára a Cetelem egyenként 500.000 forint támogatást
nyújt a kiválasztott terület zöldítésére, parkosítására.
Pályázatok beérkezésének határideje: 2012. április 20.
Pályázattal kapcsolatos esetleges
kérdéseit,
észrevételeit
a
zoldsuli@wwf.hu e-mail címen
várjuk.
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RENDEZVÉNYEK
Mackó születésnapja

Nyugdíjasok kulturális versenye

2012. április 14-én 16 órától mutatja be új darabját a Napsugár
Bábszínház az Ibsen Házban,
Mackó születésnapja címmel.

A Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége meghirdeti a
Kistérségek kulturális megyei
döntőjét: szavalók, hagyományőrző népdalkörök, valamint szólóénekesek versenyét. A rendezvény lehetőséget biztosít a legjobbak továbbjutására a régiós, és
országos versenyeken.
Időpont: 2012. április 25. 9.00 óra
Helyszín: Békéscsaba, Féja Géza
tér 1. /Lencsési Közösségi Ház/
Jelentkezési határidő:
2012. április 16.
Nevezési díj: 300,- Ft/fő. A műsoridő egy-egy versenyszám esetében maximum 5 perc. Versmondásnál József Attila verssel lehet
nevezni. Szóló énekeseknek és
kórusoknak nevezni: népdalcsokorral és magyar nótával lehet.
Bővebb információ kérhető és nevezési
lap
igényelhető
a
bmnyesz@gmail.com címen.

Bővebb tájékoztatás, jegyfoglalás:
06/20/293-56-26
Az új Civil Törvény értelmezése
a gyakorlatban
A Mezőkovácsházi Önkormányzat szakmai információs napot
szervez civil szervezetek részére.
Időpont: 2012. április 18. 15 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal
Nagyterme
(Mezőkovácsháza,
Árpád út 176.)
Program:
Az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény bemutatása és a fontosabb változások ismertetése.
A Nemzeti Együttműködési Alap
működési pályázatának bemutatása.
Előadók: Pocsajiné Fábián Magdolna, Bálint Andrea
Közösségfejlesztők Békés Megyei
Egyesülete (Békés Megyei Civil
Szolgáltató Központ)
Bővebb információ Varga Gusztávtól kérhető a 68/381-011-es
telefonszámon.
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Meghívó
A Viharsarok Táncműhely meghívja Önt és kedves családját a
„Múltunk örök” című előadásra,
a Táncművészet Világnapja alkalmából.
Időpont: 2012. április 29., vasárnap, 16:00 és 18:30. (2 előadás)
Helyszín: Ibsen Kamaraszínház,
Békéscsaba, Andrássy út 3.
Jegyek kaphatók:
- a Jókai Színház jegyirodájában
(Békéscsaba, Andrássy út 1-3.),
- Farkas Tamásnál a 06-30-6073046-os telefonszámon.
Jegyár: 1000 HUF
Viharsarok Táncműhely azzal a
céllal alakult, hogy széles körben
népszerűsítse a Kárpát- medencében élő magyar, és a nemzetiségek falusi tánchagyományát.

A „Múltunk örök” című előadás
bemutatásával szeretnék felhívni
a figyelmet a paraszti, autentikus
tánc múlhatatlan szépségére, az
élő-zene és mozgás egymástól
elválaszthatatlan, örök kapcsolatára, valamint a még élő, vagy
már elhunyt hagyományőrzők,
adatközlők birtokában lévő tudás
nagyszerűségére, páratlan sokszínűségére.
Koreográfusok: Almási Berta,
Farkas Tamás
Tánckari tagok: Almási Berta,
Dezső Linda, Farkas Ágnes, Farkas Tamás, Földesi Márton, Gellén Péter, Gera Zoltán, Lener Veronika, Panyi Katalin, Szilágyi
András; Kísér a Juhász Zenekar
Szedd a Lábad! túraprogram
Mozdulj ki a szabadba a ’SZEDD
A LÁBAD!’ túraprogram keretében, 2012. április 22-én a Föld
Napján!
A Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület és a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás közös túraprogramot szervez.
A HANGULAT KEDVÉÉRT…
Tekintsd meg a frissen elkészült
Csabai Körtúra útvonalát és tölts
el
egy
kellemes
délutánt
Pósteleken! A túrára 10 fős, felső
tagozatos általános iskolás, középiskolás, egyetemista és felnőtt
csapatok jelentkezhetnek.
Cél: a Csabai Körtúra útvonalának érintése, gyalogosoknak 3,
kerékpárosoknak legalább 5 tábla
feladatainak megoldása! A csapatok sárkányhajózást nyerhetnek!
KÉT KERÉKEN VAGY KÉT
LÁBON
Indulás: 9.00 – 10.00 óra között az
alábbi helyszíneken:
Békés, Széchenyi tér (kerékpáros)
Gyula,
Wesselényi-tó
partja
(gyalogos, kerékpáros)

E-Napraforgó

Békéscsaba, Körösök Völgye Látogatóközpont (gyalogos, kerékpáros)
Beérkezés: 15.00 óráig
Részletek, nevezési lap:
www.korosokvolgyekozpont.hu
IV. Várfürdő félmaraton és váltófutás
„Fuss a Sérült Gyermekekért!”
Időpont: 2012. május 12. 11.00 óra
A verseny rendezője: Összefogás
a Sérült Gyermekekért Közhasznú
Egyesület
Információ:
www.gyulafelmaraton.hu

Meghívó
A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 2012. május 4. és június
25. között országos szakmai konferenciasorozatot szervez.
A
békéscsabai
konferencia
időpontja: május 22.
A konferencia témája:
1. Az Európai Uniós forrásfelhasználás növekedése a megyében: A Széchenyi Programiroda
eredményei
2. Európa 2020 – felkészülés a
2014-től kezdődő programozási
időszakra

3. Aktuális kiírások, pályázati
tudnivalók, hasznos információk
4. Pénzintézeti tájékoztató a Széchenyi Tőkealapról – előfinanszírozási lehetőségek, hitelkonstrukciók
5. Megvalósítás, zárás, elszámolások – a közreműködő szervezetek,
irányító hatóságok tapasztalatai
A konferencián való részvétel térítésmentes, de jelentkezéshez kötött, ezért kérjük, hogy részvételi
szándékát jelezze.
Bővebb információ:
www.szechenyiprogramiroda.hu

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK…
Sajtóközlemény - Megnyíltak a
civil szervezetek számára a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatai
1,9 milliárd forintos pályázati kerettel a Nemzeti Együttműködési
Alap kiírta az ez évi pályázatokat
a civil szervezetek működésének
támogatására. A pályázatok a civil társadalom erősítését, a civil
szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálják, beadási határidejük 2012. május 2. és
8. közé esik.
A Nemzeti Együttműködési Alap
öt Kollégiuma öt kategóriában írja
ki a pályázatokat 377-377 millió
forintos keretösszegekben. Az öt
Kollégium (témakör) a következő:
Nemzeti összetartozás, Új nemzedékek jövőjéért, Mobilitás és alkalmazkodás, Közösségi környezet, Társadalmi felelősségvállalás.
A támogatás mértéke civil szervezetenként 250 ezer – 5 millió forint közötti összeg, a pályázóknak
saját forrást is fel kell mutatni,
amelynek legkisebb mértéke a
támogatási összeg 10%-a. A támogatás – előfinanszírozásra vonatkozó kérelem hiányában – utófinanszírozás.
2012. április

A kiírás a bírálati szempontokat is
közzéteszi, eszerint a pályázatok
elbírálása során leginkább azt fogják vizsgálni, hogy a kért támogatás mennyiben reális, mennyiben
van összhangban a szervezet céljaival; a pályázó milyen megalapozott szakmai tevékenységet,
sikeres programokat tudhat már
maga mögött; az esélyegyenlőség,
a közösségi értékteremtés és a
társadalmi integráció hogyan érvényesül; a szervezet milyen
konkrét célokat, feladatokat tűzött
ki maga elé; a költségvetési tervezése mennyiben megalapozott.
A pályázatot elektronikusan kell
benyújtani az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszeren (EPER) keresztül.
Pályázni jogosultak a szövetségek
vagy alapítványok, illetve egyesületek, amelyek regisztráltak az
EPER-ben a pályázati útmutató
szerint. A pályázatok elbírálása
május végére várható.
A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás. A kiírás a működési költségen
a projekteket- és szervezeteket
megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő
és adminisztráló, a törvényeknek
való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek

feltételeinek biztosítása érdekében felmerült kiadást érti.
A pályázati kiírás az alábbi linkre
kattintva érhető el: Nemzeti
Együttműködési Alap egységes
működési pályázata 2012. Az
elektronikus pályázati adatlap a
Wekerle
Sándor
Alapkezelő
EPER rendszerében érhető el:
https://www.eper.hu/
webeper/paly/palybelep.aspx.
Az Országgyűlés az új civil törvény elfogadásával létrehozta a
Nemzeti Együttműködési Alapot
és ezzel a civil szektorban egy
átlátható, visszásságoktól mentes, hatékony támogatási rendszer jön létre. Az egységes, korábbi pályázati rendszereknél
jóval egyszerűbb eljárások, a
Nemzeti Együttműködési Alap
forrásait biztosító garanciák egyaránt a szervezetek kiszámítható,
stabil, kiegyensúlyozott működését szolgálják. Az Alap testületei
március 29-én alakultak meg.
Budapest, 2012. március 30.
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium
Sajtó Főosztály
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NEA – elektronikus tananyag
Megjelent a Nemzeti Együttműködési Alappal (NEA) kapcsolatos elektronikus tananyag (elearning) civil szervezetek számára, amely elérhető és letölthető a
Wekerle Sándor Alapkezelő honlapján (a www.wekerle.gov.hu
oldalon). Az elektronikus tananyag (e-learning) az ÁROP2.2.10-10-2010-0001 projekt kereteiben készült. Ezzel az ingyenesen
letölthető tananyaggal már otthonában is elvégezheti azt a képzést,
melynek keretében a Wekerle
Sándor Alapkezelő pályáztatási,
pénzügyi elszámolási, helyszíni
ellenőrzés folyamataival és az
Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszer (EPER)
használatával ismerkedhet meg.
Országos Bírósági Hivatal közleménye a civil szervezetek beszámolóinak benyújtásáról
Tájékoztatás - A civil szervezetek
beszámolóinak
benyújtásáról
(2011. évi CLXXXI. törvény 105. §
(1) bekezdés)
Azok a civil szervezetek, amelyek
a törvény előírása szerint 2012.
június 30-a előtt kell, hogy eleget
tegyenek a beszámoló és közhasznúsági jelentés benyújtási kötelezettségüknek, a beszámolót és
közhasznúsági jelentést papír alapon kell megküldeniük az Országos Bírósági Hivatal (OBH) részére.
Fontos, hogy az alábbi technikai
előírások betartásával nyújtsák
be a beszámolót és a közhasznúsági jelentést: A/4-es nagyságú,
80g/m2 súlyú papíron, egyoldalasan, vagy a papír mindkét oldalán
folyamatosan kitöltve.
Erre a dokumentumok feldolgozása (szkennelése) és a bíróságok
központi honlapján (országos
névjegyzékben) történő közzététel
elősegítése érdekében van szükség.
Kérjük a szervezeteket, hogy elsősorban postai úton, tértivevényes
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levélben juttassák el a dokumentumokat az alábbi címre:
Országos Bírósági Hivatal, Budapest 1363 Pf. 24/1.
A borítékon tüntessék fel: Beszámoló
Az OBH lehetőséget biztosít a
beszámolók és közhasznúsági
jelentések személyes beadására is,
az alábbi helyen és időpontokban:
Helyszín: Országos Bírósági Hivatal - Országos Nyilvántartások
Iroda
Budapest, V. Szalay u. 16.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08.15 - 12.00 óra
Szerda: 08.15 - 12.00 óra
Péntek 08.15 - 12.00 óra
forrás: civil.kormany.hu

Az SAP is csatlakozott a
CivilTech programhoz
Újabb szoftverekkel bővült a
CivilTech program kínálata, melynek köszönhetőn a piaci ár töredékéért juthatnak az arra jogosult
civil szervezetek informatikai eszközökhöz. Az SAP csatlakozásával már üzleti intelligencia szoftvereket is lehet igényelni, melyekkel a szervezetek a munkájuk során keletkező nagy mennyiségű
adatok feldolgozását, kezelését,
jelentéstételi feladataikat tudják
ellátni, valamint egy, a projektcsapatok munkáját, döntéshozatali
folyamataikat megkönnyítő eszköz is elérhető. Az SAP jogosultsági kritériumokról bővebben a
www.civiltech.hu oldalon az SAP
és az SAP Hosted menüpontban
olvashat, az igényelhető termékek
listáját pedig a CivilTech program
katalógusában találja meg.
Önkéntes Fiatalok Napja
A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány idén hetedik alkalommal
koordinálja Magyarországon az
Önkéntes Fiatalok Napját, idén
április 21-én, szombaton.
Esemény időpontja:
2012. április 21.
Jelentkezési határidő:
2012. április 15.

2011-ben több mint 32 000 fiatal
vett részt a megmozduláson, ezzel
Magyarország a világon a 4. legnagyobb ifjúsági önkéntes programot valósította meg. Idén Te se
maradj
ki!
Legyen
hozzá
KöZöD!!! Egy nap vagy akár napok, amikor tehetsz valamit közösségedért, ahol élsz, tanulsz,
dolgozol. Szerveződj és cselekedj!!!
Az első 5 beregisztrált csoport 6-6
színházjegyet kap a budapesti
Katona József színház 2012. április
5-i Kétfejű Fenevad c. előadására,
valamint idén is kiosztjuk a
KöZöD! díjakat 4 kategóriában a
LEGek között. A díjakat a TÓFESZT KöZöD! Önkéntes Fesztivál keretében adjuk át, ahol a
részvétel a nyertes csoportok képviselői számára ingyenes. Jelentkezni március 19 – április 15 között lehet a www.kozod.hu honlapon! Ha kérdés merülne fel, érdeklődj a kozodnap@gmail.com email címen vagy a 30/630-0942
telefonszámon.
forrás: www.nonprofit.hu

Újraindultak az EUvonal szolgáltatásai
Az EUvonal 2012 januárjától a
Külügyminisztérium, az Európai
Bizottság Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája együttműködésében megvalósuló projekt keretében folytatja tevékenységét.
A szolgálat munkájával segít kiigazodni a magyar és uniós jogszabályok értelmezésében és gyakorlati
hasznosításában.
Az
EUvonal kilenc éves fennállása
óta több mint 400 ezer egyéni kérdést válaszolt meg, EU-s ügyekben eligazodást segítő honlapja
pedig az uniós tájékozódás egyik
legfontosabb hazai hivatkozási
pontja lett. Januártól az Európa
Pontban már személyesen is elérhetőek a tanácsadó munkatársak.
A szolgálat munkájáról további
információ a www.euvonal.hu
oldalon.
E-Napraforgó

KIADVÁNYAJÁNLÓ
Roma-Net hírlevél
A Roma-Net URBACT II projekt
egy kilenc európai várost tömörítő nemzetközi hálózat, amelyben a Fővárosi Önkormányzat
mint Vezető Partner vesz részt.
Az URBACT egy európai tanulmányi és tapasztalatcserén alapuló, a fenntartható városi fejlődés elősegítését célzó program, amely lehetővé teszi a vá-

rosok számára, hogy a legfőbb
városi kihívásokra közösen dolgozzák ki a válaszokat. A RomaNet partnerségi hálózat abból a
célból alakult, hogy megoldási
javaslatokat dolgozzon ki a városok határain belül élő Roma
közösségek integrációjára.
Megjelent a 30 hónapos projekt
harmadik hírlevele, benne beszámolóval a harmadik tematikus munkacsoport találkozóról,

valamint a projekthez kapcsolódó híreket és az új partnerünk
bemutatkozó írását olvashatják.
A hírlevél magyar nyelven is
elérhető a Roma-Net projekt
honlapján:
http://urbact.eu/
fileadmin/Projects/Roma_Net/
documents_media/RomaNet_h%C3%ADrlev%C3%
A9l_N3_HU_28mar_FINAL.pdf

„EGYÉN – KÖZÖSSÉG - ÉLMÉNY”
A MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület és a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
„EGYÉN – KÖZÖSSÉG - ÉLMÉNY” címmel IV. Békés Megyei Kortárssegítő Konferenciát szervez intézményvezetők, diákok, kortárssegítők, pedagógusok, védőnők, segítő szakemberek,
drogügyi koordinátorok számára.
Helyszín:
Időpont:
PROGRAM:
8.00 – 8.20
8.20 – 8.25

8.25 – 8.30

8.30 – 8.50
8.50 – 9.10
9.10 – 9.30
9.30 – 9.50
10.00 – 11.45

11.50 – 12.00

FEK Csaba Honvéd Kulturális Egyesület (Békéscsaba, Szabadság tér 6.) I. emelet
2012. április 13. (péntek) 8.00 – 12.00

Regisztráció
Köszöntő
Mező Andrea, MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület és a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke
Megnyitó
Varga Tamás, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási,
Közművelődési és Sport Osztály osztályvezető-helyettese
Egyén és közösség
Előadó: Zsótér Mária, a Patent Ifjúsági és Diákiroda vezetője
Fiatalok közösségei
Előadó: Horváth Tibor, népművelő, ifjúsági szakértő
Közösségben lenni, közösségért tenni
Előadó: Kölcseyné Balázs Mária, ifjúsági szakember
Szünet
Szekciók:
- Egyén és közösség
Előadó: Zsótér Mária, a Patent Ifjúsági és Diákiroda vezetője
- Kortárssegítők lehetőségei a közösségi élmények megtapasztaltatásában
Előadó: Kölcseyné Balázs Mária, ifjúsági szakember
- Fiatalok közösségei - „Kötelező vagy szabadon választott”?
Előadó: Horváth Tibor, népművelő, ifjúsági szakértő
- Kortárssegítők szerepe a közösségben
Előadó: Karácsony Zsolt, mentálhigiénés szakember, az SOS Tini Telefonos Alapítvány munkatársa
Zárszó
Mező Andrea, MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület és Békéscsabai
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnök

További információ a mezo.andrea@mi-ertunk.hu címen, illetve a 06- 70-502-2103 telefonszámon.

Oldal 13

E-Napraforgó

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. április
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