E-Napraforgó
KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
Kiadja:
Közösségfejlesztők
Békés Megyei
Egyesülete

SZEPTEMBER
24-30.
A Central and Eastern European Citizens Network tagországai és tagszervezetei felhívással fordulnak mindazokhoz, akik fontosnak tartják a közösségi
alapú társadalom kialakulását és ezért tenni is képesek/hajlandók, hogy legyenek alakítói, vagy résztvevői az Állampolgári Részvétel Hete nemzetközi
eseményeinek!
Főszervező: Central and Eastern European Citizens Network
Hazai kezdeményezők: Civil Kollégium Alapítvány; Közösségfejlesztők
Egyesülete; Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat;
Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület; Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus

Mi az Állampolgári Legfontosabb célja, hogy
részvétel hete?
– minél szélesebb nyilvánosságot teremtsen az
Az ÁRH kampányhét, a
állampolgári cselekvések
közép-kelet európai hálehetőségének, erejének,
lózatok együttes és
általában a civil részvéhangsúlyos megnyilatkotelnek, egyúttal az erre a
zása annak érdekében,
hétre
koncentrálódó
hogy az állampolgári
események
súlyukkal
részvétel problematikája
felkeltsék a média figyelerőteljesebben jelenjen
mét az eseménysorozatmeg az európai médiára, általában a közösségi
ban, politikában és a civil
részvételre, s hogy megtársadalomban.
szólítsák, felelősségvállaAz ÁRH nem projekt, lásra buzdítsák a politivagy néhány szervezet kusokat, helyi, országos
közös
„rendezvénye”, és nemzetközi szinten.

műhelyek, médiaesemények, iskolai események, nyilvános gyűlések, kiállítások, fesztiválok stb. adják össze az
Állampolgári részvétel
hetének programját.

Az elmúlt években öszszesen több mint 1000
akció/esemény valósult
meg a Hét során csak
Magyarországon, többszáz településen és több
-száz közösség, civil
szervezet csatlakozásával azért, hogy megmutassuk, az állampolgárok
hanem a tartalmát, szerHelyi, megyei és orszá- részvétele nem csak
vezését és megvalósítágos akciók, szakmai és utópia,
hanem
a
sát tekintve is mozgalmi
civil találkozók, konfe- legalapvetőbb
közös
törekvés.
renciák, szemináriumok, ügyünk.
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A tartalomból:
Ez történt...
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10

Kiadványajánló
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A Közösségfejlesztők
Békés Megyei Egyesülete – a szervezetek működési stabilitását elősegítő - képzéseket szervez a
Békés megyében tevékenykedő
civil
szervezetek részére,
az alábbi témakörökben:
- Forrásszerzési ismeretek
- Civil projektvezetési
ismeretek
- EPER (Elektronikus
Pályázatkezelő
és
Együttműködési
Rendszer) ismeretek
További információ a
13.oldalon található.

Hogyan csatlakozhatsz?
Az ÁRH-hoz mindenki csatlakozhat, aki fontosnak érzi az emberi kezdeményezés, cselekvés és
részvétel fejlesztését, a demokrácia és a civil társadalom erősítését. Az ÁRH alapvetően nem
„nagy rendezvényekből” áll.
Erejét a csatlakozók és akciók/
programok sokasága, sokszínűsége adja. Legyél akár környezet, vagy érdekvédő, tervező,
fejlesztő, segítő, szervező, képző, informáló, szépítő, vagy
akárhogy is, de jobbítani akaró:
SZERVEZKEDJ!...vagy kapcsold
szeptemberi programjaidat az
ÁRH-hoz!
A programokhoz a főszervezők
biztosítanak weboldalakat, sajtózást, szóró és röpianyagokat
stb.
A programszervezéshez érdemes áttekinteni az ÁRH oldalait,
eseményeit, blogját.
Szívesen adunk ötleteket, ajánlásokat az alábbi elérhetőségeken is.
Témajavaslatok, közös irányvonalak
a
szervezkedéshez
2012-ben:
Az utóbbi évekhez hasonlóan
idén is buzdítottunk benneteket, hogy keressük meg közösen azokat a fókuszokat, amelyek 2012-ben kiemelten fontosak lehetnek az állampolgári
részvétel (így az ÁRH) vonatkozásában, illetve amelyek motivációt, támpontot jelenthetnek
a csatlakozó szervezeteknek.
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A találkozók és az on-line tervezés eredményeképpen egy olyan
átfogó tématerület rajzolódott
ki, amely egyrészt általános helyzetértékelést és reflexiót sürget
a
közelmúlt
társadalmigazdasági változásaihoz kapcsolódóan, másrészt az állampolgári, civil és közösségi cselekvés
fenntarthatóságának
konkrét
alternatíváit próbálja feltérképezni és megvilágítani.
A témát megalapozó, illetve a
témához kapcsolódó 2012-es
kezdeményezések:
Az állampolgári részvétel harmadik nemzetközi nyári egyeteme –
„globális civil ébredés és helyi
perspektívák” http://ceecn.net/
citizen-participationuniversity/66-2012/271-cpu2012
IX. Nyári egyetem a közösségi
részvétel
fejlesztéséért
–
„Közösségben. Szolidárisabb –
Igazságosabb – Fenntarthatóbb”:
http://
nyariegyetem.adattar.net/
2012 – A Szövetkezetek Nemzetközi Éve: http://szoszov.hu/aszovetkezetek-nemzetkozi-eve

Az ÁRH12 fókusza: RÉSZVÉTEL
ÉS FENNTARTHATÓSÁG
1. Civil társadalom, demokrácia
Mi a civil társadalom és mire
való?
Gyűjtsük össze és beszéljük
meg a civil társadalom funkcióit
a mai demokráciában!
Hazai és nemzetközi mozgalmak: Jelenségek, vagy a változások kezdeményezői?
A helyi (szomszédsági, települési, kistérségi) részvételi demokrácia lehetőségei.
Mitől lehet nálunk nagyobb
demokrácia?
2. Fenntarthatóság a közösségi
-társadalmi folyamatokban
Rendszeres ön és egymást segítő folyamatok a mindennapokban
Kreatív és fenntartható közösségi kezdeményezések a lakhatás, az élelmiszer önrendelkezés, az energiafüggetlenség
terén, önkéntes fejlesztések falu és városszépítés, közösségi
kert, közösségi beszerzés,
stb.;
Közösségi természet és környezetvédelem helyben
3. Fenntarthatóság a gazdaságban – szolidáris gazdaság
Önszervező és demokratikus
vállalkozások: közösségi és
társadalmi
vállalkozások,
(szociális)
szövetkezetek,
közösségi alapítványok
E-Napraforgó

A civil társadalom önállóságának,
támogatottságának
fejlesztése;
alternatív, kreatív finanszírozás:
adománygyűjtő akciók és közösségi események, sportesemények,
könyvaukciók, egészséges étel vásárok, adományboltok stb.
Forprofit és nonprofit együttállások: fejlődési irányok és metszéspontok; célok és/vagy érdekek
mentén
lehetséges
együttműködsek; meglévő jó gyakorlatok.

4. Fenntarthatóság a segítő munkában

Az ÁRH hivatalos honlapja:
http://reszvetelhete.net/

Fenntartható, mert együttműködő
segítő szakmák és intézmények

További információ Varga Mátétól, az ÁRH nemzetközi és hazai
koordinátorától kérhető:

A közösségi aktivisták szélesebb
körű hazai összefogásának elindítása, segítése (hálózatépítés, találkozók, tanulmányutak szervezése,
képzések stb.)
A fiatal korosztályok segítése az
eredményes részvételben (minden
témához!)

H-1011 Budapest, Corvin tér 8.
T/F: (36 1) 201 57 28,
matev@kkapcsolat.hu,
www.civilkollegium.hu

EZ TÖRTÉNT…
Kirándulás Lengyelországban

Ismerd meg Lengyelországot c.
program keretében az idén a Magyar – Lengyel Baráti Kulturális
Egyesület tagjai az ország északnyugati részére, Nyugat Pomeránia
vajdaság székhelyére, Szczecinbe
látogattak el, valamint felkeresték
a Balti-tenger partján fekvő:
Swinoujscie és Miedzyzdroje nevű
üdülővárosokat.
Az idegenvezetőtől, Ludmila aszszonytól megtudtuk, hogy Szczecinben született II. Katalin cárnő,
30 évvel később szintén itt látta
meg a napvilágot későbbi menye
Maria Fjodorovna, akit Oroszországban a „cárok anyjának” neveztek. Az Odera partján, a német
határ közelében fekvő város a történelem során hol porosz, hol
svéd, hol francia kézben volt. A II.
világháború után a Vörös Hadsereg hivatalosan átadta a várost a
lengyel hatóságoknak, s a német
lakosságot áttelepítették Németországba. A város legfontosabb műemlékei az Óvárosban találhatóak:
a gótikus Szent Jakab Apostol Bazilika, a reneszánsz-kori Pomeráni
Hercegi Vár és a Chrobry védőgát.
2012. szeptember

A szczecini séta közben meglátogattunk egy „II. világháborús”
földalatti bunkert, amely német
polgárok védelmére szolgált.
A szczecini öbölben sétahajóból
tekintettük meg a Nyugat –
Pomeráni kikötőket. Este a komolyzene szeretők találtak felüdülést a várban egy lengyel orgonaművész koncertjén. Az út résztvevőinek nagyon tetszett a Szczecintől 35 km-re keletre, az Ina partján épült Stargard Szczecinski. A
műemlék városban 3 km hosszú
sétaúton- bástyákkal, erődítményekkel, kapukkal és védőgátakkal
tűzdelt korabeli építményekkel
találkoztunk.

partján fekvő két üdülőhelyre:
Swinoujscie-be és Miedzyzdrojebe, ahol lehetőség nyílt a homokos strandon pihenésre, napozásra és tengeri fürdőzésre. Mivel az
utunk Németországon keresztül
vezetett, ezért volt alkalmunk
Drezda és Berlin nevezetességeit
is megtekinteni.
A lengyelországi Északnyugat
Pomeránia Vajdaság a turisták
által nem a leglátogatottabb térség, de annak ellenére utazásunk
során nagyon sok szép történelmi
emlékekkel és új, különleges élményekkel lettünk gazdagabbak.
Leszko Malgorzata

Megcsodáltuk
a kettős tornyú
gótikus
stílusban készült
Mária
Templomot,
amely Henryk
Grunsberg
neves építőmester alkotása. A program
keretében látogattunk el a
Balti tenger3

Gyulán találkoztak a
nagycsaládosok
Az ország valamennyi tájáról érkezett, közel háromezer érdeklődő
részvételével rendezték meg a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) országos „Őszi találkozóját” a hétvégén Gyulán.

zető irányításával rengeteget tettek
a rendezvény sikeréért. Székely Hajnalka megemlékezett a NOE 25. éves
jubileumáról is, majd azzal fejezte be
beszédét, hogy az Őszi Találkozó eseményével az egyesület szeretné azt
is kifejezésre juttatni, milyen fontos
az összetartozás, hogy családban
élni jó, de nagycsaládban élni még
jobb! Ezt egy későbbi programmal, a
Gyulai
Vár
közrefogásával,
„átölelésével” szimbolikusan is megerősítettük. A megnyitót a NOE himnusza, a „Tavaszi szél vizet áraszt”
kezdetű népdallal zártuk, melyet a
családok közösen énekeltek el.

„Boldog az az ember, aki hozzátartozói tökéletlenségét éppúgy elviseli, ahogy szeretné, ha az ő tökéletlenségét mások elviselnék”−
idézett Assisi Szt. Ferenctől a polgármester úr a megnyitó alkalmával. Kifejtette, hogy a tolerancia és
a harmonikus együttélés olyan értékek, amelyeket a nagycsaládosok
a helyzetüknél fogva talán leginkább képviselnek, és amelyeket
fontos lenne, ha minden felelős
beosztásban lévő ember szem
előtt tartana. Elmondta, hogy a
Nagycsaládosok Országos Egyesületének szellemiségét nagyon közel
érzi magához, az élet, az anyaság
és a házasság tiszteletét, a jövő
generációjáért érzett felelősséget
Gyula városa is igyekszik mindig
figyelembe venni döntéseinél, fejlesztéseinél. Ezért is jelentett különösen nagy örömet számukra, amikor tavaly munkájuk elismeréseként a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete „Családbarát Önkor- A program keretében kulturális és
mányzat 2011 Díjban” részesítette kulináris élvezetekben nem volt
a várost.
hiány, a résztvevők láthattak mazsoSzékely Hajnalka, a NOE elnöke rett bemutatót, koncerteket, hagyobeszédében kifejezte köszönetét a mányőrző műsorokat, kóstolhattak
városnak
és
kiemelten helyi mézet, salátákat, kolbászt, csoDr. Görgényi Ernő polgármester koládét. A gyerekek számára egész
úrnak a rendezvény befogadásáért, nap rendelkezésre állt az ugrálóvár
hogy idén a nagycsaládosok Gyula és a kézműves lehetőség, Mikus Éva,
városának történelmi és természe- Gyula város díszpolgára pedig még
ti értékeivel ismerkedhettek az ajándékokkal is kedveskedett nekik.
immár
hagyománnyá
lett Akiket nem ijesztett el a hőség, a
kultúrmissziós programok kereté- Gyulai Vár előtti réten sportverseben. Megköszönte a szervezők, a nyekben is kipróbálhatták magukat.
támogatók segítségét is, kihangsú- Volt ugrókötelezés, hullahopp karika
lyozva a Nagycsaládosok Gyulai verseny, óriás gumilabda adogatás
Egyesületének munkáját, akik Du- párban, hetes rugó verseny stb. Az
dásné Szendrei Ildikó egyesületve- „öltözz fel és fuss!” című verseny2012. szeptember

szám a nagy meleg miatt igen viccesre sikerült. A sportvetélkedők
összesített eredménye alapján a
szolnoki csapat lett az első, utána
pedig szorosan az orosháziak és a
gyulaiak következtek, de minden
csapatnak sok szeretettel gratulálunk! A Kalandtúra Gyulán elnevezésű városfelfedező játékban is
sok család vett részt, mindenki
kapott díjat, de Veszelszki Tibor és
családja Budapestről még különdíjban is részesült a legtöbb emléktábla felsorolása miatt. Az esti
utcabálon tetőzött a hangulat, bár
már péntektől kezdve különleges

atmoszférát kölcsönzött a városnak, hogy egyre több család tűnt
fel itt-ott a szokottnál kicsit nagyobb gyereklétszámmal, sétálgattak, nézelődtek, többen a szökőkutakban is pancsoltak egyet,
amely ezen a hétvégén a nagy
hőségre való tekintettel megengedett volt. A házigazda település
számtalan kedvezménnyel is hozzájárult a találkozó sikeréhez, így a
NOE tagcsaládjai számos szolgáltatás vehettek igénybe, és több
intézményt, köztük a Gyulai Várfürdőt is kedvezményesen látogathatták meg.
Benedek Szilvia
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A Berény Táncegyüttes Olasz
Csizmában ropta
Nagy nap volt a csapat számára
az augusztus 10., hiszen a „Leg a
láb” A.M.I. és az OPSKK közös
tánccsoportja, a Berény Táncegyüttes útnak indult egy egyhetes olaszországi CIOFF fesztiválra
Calvelloba. A 26 órás fárasztó út
után is lelkesen érkeztünk meg a
dél-itáliai csöndes kis városkába.
A nap folyamán az együttesnek
alkalma nyílt bebarangolni a város utcáit, tereit. A fesztivál ideje
alatt lehetőségünk volt fellépni a
környék több településén is, így
Calvelloban, Moliternoban és
Lagopesoleban is, ahol színvonalas műsorunkkal örvendeztettük
meg az olasz közönséget. Menettáncaink során a bámészkodó
olaszok gyönyörködhettek szebbnél szebb viseleteinkben és spontán táncelőadásainkban. Táncainkat a Kárpát-medence széles
tárházából választottuk ki. Előadtunk
kalotaszegi, mezőségi,
moldvai, szásznagyvesszősi, méhkeréki és dél-alföldi táncokat. Az
együttes zenei kíséretéről és a jó
hangulatról a Suttyomba zenekar
gondoskodott. A fesztiválon a
mezőberényieken kívül részt
vettek még moldávok, oroszok,

dél-koreaiak, kolumbiaiak, brazilok
is, akikkel barátságok is kötődtek.
A fellépések és a felvonulások mellett azonban maradt idő a pihenésre is. Megmártózhattunk a Tirrénés az Adriai-tengerben is. A fesztivál záró estéje után ismét buszba
ültünk és meg sem álltunk a Velencébe vezető kompkikötőig. Csodálatos érzés volt fényképezkedni a
Szent Márk téren és nézni az éneklő gondolásokat. Nagyon szerencsésnek érezzük magunkat, hogy
részt vehettünk egy ilyen felejthetetlen utazáson és reméljük, hogy
jövőre is sikerül ellátogatnunk egy
hasonlóan különleges országba.
Berény Táncegyüttes tagjai

A kisvasút nyomvonalán kerekeztek a túrázók
„Kerékpáros időutazás” címmel
szerveztek mintegy 50 kilométeres
emléktúrát kedden Gyulán. A kerekesek végigjárták az egykori kisvasút nyomvonalát, amelynek sínjeit
éppen ötven éve, 1962. augusztus
21-én kezdték el felszedni.
A gyulai vasútállomáson várakozó
utasok alighanem alaposan elcsodálkoztak tegnap, amikor a hangosbemondó közölte, hogy a pályaudvar elől 16 óra 30 perckor

kerékpáros időutazás indul. A
csapat pedig pontosan fél ötkor
neki is vágott, hogy végig kövesse
a kisvasút egykori szakaszait, ahol
egyébként a vonalak megszűnése
után – mint szinte mindenütt az
országban – kerékpárutat alakítottak ki.
– A programot kettős céllal hívtuk életre – nyilatkozta lapunknak
Sós Imre, a Zerge Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület elnöke, a város civil referense. A kerékpáros időutazással egyrészt
felhívják a figyelmet az egykori
kisvasútra, másrészt, szeretnék a
biciklizést, a testmozgást, a környezetvédelmet népszerűsíteni. A
kerekesek végigjártak az egykori
nyomvonalat a pályaudvartól a
belvároson
át
egészen
Dénesmajorig, majd a FeketeKörös baloldali, illetve a FehérKörös jobboldali töltésén, a Sarkadi és a Nagyváradi úton tértek
vissza lapzártánk után Gyulára.
A túrázókkal tartott egy szakaszon
Farkas László is, aki fél évszázada
az egyik utolsó kisvasúti járatot
vezette.
– Mint régi dolgozónak, szívet
melengető, hogy vannak, akik
nem hagyják elveszni az emlékeket – mondta lapunknak a korábbi mozdonyvezető, akitől megtudtuk, hogy a járatok akkoriban
40 kilométer/órás maximális sebességgel közlekedtek.
– Nagyon szeretek bringázni, így
már csak emiatt is szívesen
jöttem. Kellemes az idő, jó a hangulat, s még érdekes dolgokat is
megtudhatok – summázta a túra
számára legfontosabb üzeneteit a
középiskolás Gyúró Ákos.
A szerelvények egykoron havonta
több tízezer embert szállítottak, s
jelentős szerepük volt abban is,
hogy a mezőgazdasági termények
eljussanak céljukhoz. A közúti
közlekedés térhódításával azon-
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ban a járatok szerepe folyamatosan elhalványult.
A kerékpáros csapat egyébként
néhány percre meg is állt az egykori állomásokon, ahol Felek Ferenc, a téma kiváló ismerője osztott meg érdekes információkat a
résztvevőkkel.
forrás: beol.hu, 2012.08.21.

Kis– és Standard támogatási formákat, melynek feltétele, hogy a
partnerek a Visegrádi Régióban
működjenek és projektjük közös
hozzáadott értékkel bírjon. A támogatási területek széles skálán
mozognak, lehet kulturális együttműködésekre, vagy akár oktatásra, illetve diákcserére is pályázni.

kommunikációt említette. A szakmai műhelyen Ungvári Mihály, a
Kötegyáni Baráti Kör Egyesület elnöke a civil szervezeteket érintő
aktuális információkról adott tájékoztatást, majd a résztvevők megbeszélték a következő találkozási
alkalom időpontját, témáját.
Butora Hajnalka

A pályázat nehézségeként a hivatalos nyelven, az angolul történő

Nemzetközi pályázati lehetőség –
civil fórum Sarkadon
Szeptember elején a Kistérségi
Civil Fórum meghívására Sarkadon járt a Nemzetközi Visegrádi
Alap magyarországi megbízottja.
A sarkadi kistérségben működő
civil szervezetek képviselői számára szervezett információs délutánon a jelenlévőket Beke Mihály
András tájékoztatta a pályázati
lehetőségről. Előadásában részletesen kitért a civil szervezetek
számára is elérhető forrásokra , a
jelenlévő mintegy húsz civil szervezet vezető figyelmébe ajánlva a

PÁLYÁZATOK
NKA Közművelődés és Népmű- konferenciák, kiállítások, fesztivészet Kollégiuma pályázati válok, amelyek városi, kistérségi,
megyei és országos, valamint
felhívása
nemzetközi hatókörűek.
A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiuma három témakörben hirdetett
pályázatot. Mindhárom pályázat
benyújtási (feladási) határideje:
2012. szeptember 27.
1. A Közművelődés és Népművészet Kollégiuma nyílt pályázatot
hirdet közművelődési és népművészeti programok megrendezésére: felmenő rendszerű amatőr
művészeti találkozók, szakmai
2012. szeptember

Pályázók köre:
Közművelődési és népművészeti
tevékenységgel foglalkozó intézmények, megyei közművelődési
szakmai tanácsadó és szolgáltató
szervezetek,
önkormányzatok,
egyesületek, alapítványok, és
nonprofit gazdasági társaságok.
A pályázati cél megvalósításának
időtartama: 2013. január 1.–
2013. augusztus 31.

Nevezési díj összege/mértéke:
2 millió Ft, vagy az alatti támogatási igény esetében: 5000 Ft nevezési díj – amely magába foglalja a
27%-os áfát is. 2 millió Ft feletti
támogatási igény esetében: 1%
nevezési díj – amely magába foglalja a 27%-os áfát is.
Tervezett keretösszeg:72 millió Ft
2. Amatőr művészeti, alkotó jellegű és honismereti bentlakásos
(tematikus, naponta legalább 6
órás szakmai tartalommal, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai programjainak, vala6

mint az élő népművészet
(néptánc, népzene, tárgyalkotó
népművészet) országos, regionális és megyei hatókörű alkotótáborainak megvalósítására, és
mindkét terület szakmai továbbképzéseinek
lebonyolítására.
(Napközis jellegű táborokat a kollégium nem támogat!)
Pályázók köre:
Közművelődési és népművészeti
tevékenységgel foglalkozó intézmények, megyei közművelődési
szakmai tanácsadó és szolgáltató
szervezetek,
önkormányzatok,
egyesületek, alapítványok, és
nonprofit gazdasági társaságok, a
helyi önkormányzattal közművelődési feladatvállalásra megállapodást kötött jogi személyek és
egyéni vállalkozók.
A pályázati cél megvalósításának
időtartama:
2013. 01. 01.–2013. 08. 31.
Nevezési díj összege/mértéke:
2 millió Ft, vagy az alatti támogatási igény esetében: 5000 Ft nevezési díj – amely magába foglalja a
27%-os áfát is.2 millió Ft feletti
támogatási igény esetében: 1%
nevezési díj – amely magába foglalja a 27%-os áfát is.

A pályázati cél megvalósításának
időtartama:
2013. 01. 01.–2013. 08. 31.
Nevezési díj összege/mértéke:
5000 Ft nevezési díjat – amely magába foglalja a 27%-os áfát is. Tervezett keretösszeg: 10 millió Ft
A felhívás megtekinthető az NKA
honlapján: http://www2.nka.hu/
pages/palyaztatas/
aktualis_palyazati_felhivasok/
kozmuvelodes-nepmuveszet.html
FÓKUSZBAN BÉKÉS MEGYE
A Békés Megyei IBSEN Oktatási,
Művészeti
és
Közművelődési
Nonprofit Kft. fotópályázatot hirdet
A pályázatra Békés megyében fellelhető természeti és építészeti értékeinkről készült fényképekkel
lehet nevezni, melyek a fotográfia
eszközeivel bemutatják megyénk
tájait, növény- és állatvilágát, valamint az ember által létrehozott alkotásokat (épületek, emlékművek,
múzeumok, templomok, szobrok,
vízerőművek, stb.).
A pályázat két életkori kategóriában
kerül meghirdetésre:
1.Gyermek és ifjúsági korosztály
2.Felnőtt korosztály
Témakörök:

Tervezett keretösszeg: 35 millió Ft

1.Békés megye természeti értékei

3. Rendszeresen működő, olyan
táncházi programokra, amelyek a
megvalósítási időszakon belül
legkevesebb 6 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel
kerülnek megrendezésre.

2.Békés megye épített öröksége

Pályázók köre:

A kiállítás kurátora: Kocsis Klára
(telefon: 20/377-95-27,
e-mail:
kocsis@ibsen.hu)

Egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, intézmények.
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Nevezési díj nincs. Beérkezési határidő: 2012. szeptember 30.
A nevezés feltételeivel, díjazással
kapcsolatos
információk:
http://kultura.ibsen.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
BANKJEGYBRIKETT FŰTÉSI
CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁRA
A Magyar Nemzeti Bank pályázatot hirdet közhasznú szervezetek részére a tulajdonában
lévő, mellékterméknek minősülő bankjegybrikettek fűtési
célú hasznosítására. A briketteket a Kiíró térítésmentesen
rakodja és szállítja egy – a
nyertes pályázó által a pályázatban megjelölt – belföldi telephelyre.
A pályázat keretében támogatást igényelhet olyan közhasznú civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot) és közalapítvány, amelyet a bíróság
2010. július első napját megelőzően közhasznú szervezetként vagy kiemelkedően közhasznú szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett és a
létesítő okirata szerint – a
2012. január 1. napja előtt hatályban volt, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvény (a továbbiakban:
Ksztv.) 26. § c) pontjában meghatározott – közhasznú tevékenységgel legalább a fenti
időponttól kezdődően megszakítás nélkül ténylegesen foglalkozik.
A pályázó szervezetekre vonatkozó feltételekről, a pályázathoz csatolandó dokumentumokról tájékozódhat a honlapról (http://www.mnb.hu/)
Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, az elnyert brikett harmadik személy részére
nem adható át.
A pályázatok benyújtásának
határideje:
2012. szeptember 30.
E-Napraforgó

kony, innovatív és fenntartható
• A pályázattal kapcsolatos admi- projekttel sikeresen küzdenek valamely hátrányos csoport társadalmi
nisztratív kérdések:
integrációjáért (pl.: etnikai kisebbFarkas Dóra, telefonszáma: +36 -1 ségek, mozgáskorlátozottak, homo-428-2600/1904;
email: szexuálisak, függőségben szenvefarkasd@mnb.hu
dők, gyermekek, idősek, nők, haj• Általános, és műszaki kérdések: léktalanok, romák, bevándorlók,
szegények, elítéltek, menekültek).
Harmati Zoltán, telefonszáma:
+36-1-421-3387,
email:
A pályázatokat szeptember 3. és
harmatiz@mnb.hu
november 11. között lehet bekül• email: brikett@mnb.hu
deni, a jelentkezési lap az alábbi
linken
érhető
el:
www.socialintegration.org/register
Magyar civil szervezetek pályázTovábbi információk

hatnak ismét az ERSTE Alapítvány Társadalmi Integrációs
Díjára

A 610 000 EUR összértékű pénzjutalmon felül a 33 győztes szervezet
(30 győztes projekt, a zsűri 2 kü610 000 EUR értékű pénzjutalmat löndíja, az ERSTE csoport munkaoszt ki az ERSTE Alapítvány 33 társainak különdíja) 2 évre szóló
kelet-közép európai társadalmi médiatámogatást kap a helyi PR
integrációs projekt között.
ügynökségektől. Emellett, minden
A díjra olyan non-profit szerveze- döntős szervezet (kb. 130 szervezet
tek jelentkezhetnek, akik haté- az összes résztvevő országból) fel-

vételt nyer az ERSTE Alapítvány
NGO Akadémiájára is. Az oktatási
platform célja a szervezeteken
belüli, különböző területeket érintő kapacitásfejlesztés: PR és média kapcsolatok, fundraising, társadalmi vállalkozás, szervezetfejlesztés.
A döntős projekteket egy nemzetközi zsűri választja ki, a zsűri magyar tagja Herczog Mária
szociológus.
Magyarországon idén második
alkalommal hirdetik meg az ERSTE
Alapítvány Társadalmi Integrációs
Díját. A tavalyi évben 20 magyarországi szervezet került a döntőbe, melyből 5 magyar projektet
díjazott a zsűri.
További információért látogasson
el a honlapra:
www.socialintegration.org

FELHÍVÁSOK, RENDEZVÉNYEK
Bioritmus Fesztivál
Élet és ritmus - 6. BioRitmus Fesztivál, szeptember 14-15.
Békéscsaba, Széchenyi liget
Ismét egy szokatlan rendezvénnyel
lepi meg a közönséget az az egyre
bővülő lelkes önkéntes csapat,
akik immár 6. éve szervezik meg a
BioRitmus Fesztivált. Felsorolni is
nehéz lenne mindazt, amivel a
részvevők találkozhatnak majd a
két nap során. A HoldUdvarban és
Józsi Bácsi Kocsmájában egész nap
beszélgetünk majd a helyi pénzekről,
közösségi
kertekről,
ökoházakról és ökofalvakról, otthon születésről, alternatív pedagógiákról, gyógyító ruhákról, és megannyi más érdekességről, amelyek mind valami pozitív üzenetet
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hordoznak. Szinte mindent ki is
lehet majd próbálni, a különböző
masszázsoktól és hangfürdőtől
kezdve, a szappanfőzést, a sajtkészítést, az aquapónia építést, a
jógát, lélektáncot, vagy a
capoeirát.
A liget árnyas fái alatt szóló kellemes zenék mellett, a szalmabútorokba, vagy függőágyakba heveredve lehet találkozni, beszélgetni
olyanokkal, akik mind valahol hasonlóan gondolkodnak. Körbe
lehet majd kóstolni a helyi gazdák
termékeit, vegetáriánus, és hagyományos ínyencségeket, kézműves söröket, vagy gyümölcskoktélokat, és nem utolsó sorban mindezt családbarát árakon. Közben sorra érhetik a gya-

nútlan vendéget váratlan meglepetések, ha megjelennek gólyalábon a Szárnyas Sárkányok,
elétoppan egy pár bűvész, vagy
hirtelen táncra perdülnek körülötte az emberek. Esténként pedig
színes fényekbe öltözik a liget és
hazai világzene legjobbjai közül az
Úzgin Űver, a Nikola Parov
Quartett és Herczku Ágnes fogja
elvarázsolni a közönséget.
További rengeteg érdekességet
lehet olvasni a két napos ingyenes
rendezvényről
a
www.bioritmusfesztivál.hu oldalon, és a Fesztivál Facebookoldalán.

E-Napraforgó

A Kétegyházi Sérül Fiatalok és
Segítőik Egyesülete rendezvénye

Jelentkezzen a 2012. évi Sipos
András emlékdíj dalversenyre

Panziós, falusi vendéglátó képzés
indul Szarvason!

Az egyesület 16 éve alakult,
amely jelenleg 32 fős taglétszámmal működik. A szervezet tagsága
főleg értelmi sérült emberekből
és azok családtagjaiból tevődik
össze. Az egyesület vezetősége,
tagsága minden év szeptemberében nagyszabású sportnapot szervez, amelyre meghívják a Békés
megyei fogyatékosokat gondozó nevelő intézményeket és szervezeteket. Mivel ezen a rendezvényen értelmileg sérültek és mozgássérültek is rész vesznek, ezért
úgy alakítják ki a versenyszámokat, hogy mindenki be tudjon kapcsolódni a különböző sportágak
versenyébe, a képességeinek
megfelelően.

Várjuk jelentkezését - a Bartók
Béla Vésztő Népdalkör Egyesület
egyetértésével - a Pallasz Athéné
Vésztő Városvédő Egyesület

2012. október elején újra 189
órás, OKJ-s végzettséget adó falusi
vendéglátó képzés indul a Békés
Megye Falusi Turizmusáért Egyesület szervezésében.

A rendezvényt működési pályázaton elnyert pénzből és az adó 1%
-ból befolyt összegből próbálják
megvalósítani. Egyre nehezebb
ezt a sportnapot megszervezni,
mert a civil szervezeteket sújtó
nehéz anyagi helyzet őket is elérte! Próbálnak támogatókat szerezni helyi és megyei szinten, de egyre kevesebb a lehetőségük.
A rendezvény megszervezésével
vidám, gondtalan napot szereznek
minden résztvevőnek. Senki sem
megy haza üres kézzel: oklevéllel,
serleggel és éremmel ajándékozzák meg őket.

/székhelye: 5530 Vésztő, Várkonyi
u. 42.sz./ által létrehozott munkatestület felhívására: a 2012. október 13-i második alkalommal, a
Vésztői Népdal és Katonadal fesztiválon megtartandó Sipos András
emlékdíj dalversenyre. A részletes
nevezési feltételekről, valamint a
díjazásról a www.bbnk.hu honlapon olvashatnak.
Nevezési díj: felnőtt munkahellyel
rendelkezőknek,
énekkaroknak
2.000 Ft; nyugdíjasoknak, gyereket egyedül nevelőknek, diákoknak: 500.-Ft.
Díjazás: a nyertes szóló énekes,
illetve az énekkar pénzjutalomban
részesül, valamint a Sipos András
emlék díjat (egy bronzból készült
kisplasztika), a hozzá tartozó oklevelet is megkapják.
Minden előadó bronzból készült
míves ötvöstermék nyakkendő
díszt és emléklapot vehet át a
rendezőktől.
Érdeklődni lehet: 66/478-535
telefonszámon
vagy
a
varosvedo.veszto@gmail.com
e-mail címen.

Oktatás: 2013 júniusáig, szombatonként.
Részvételi díj: 20.000 Ft
További
információ
a
falusit.bekesm@gmail.com e-mail
címen kérhető.
2012. november 14-én ingyenes,
40 órás „Önkéntes felkészítést”
indítunk!
Várjuk olyan 25 év feletti békéscsabaiak jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnának önkéntesként a Békéscsabai Kulturális Központ, elsősorban az egykori Ifiház
programjaiba, benéznének a kulisszák mögé, szeretnek emberek
között lenni, kipróbálnák magukat
új helyzetekben, s szívesen lennének tagjai az intézmény önkéntes
segítői klubjának.
Érdeklődni és jelentkezni lehet
2012. október 31., szerda
Zsótér Mária
- Békéscsabai
Kulturális Központ - Andrássy Úti
Társaskör (Békéscsaba, Andrássy
út 38. )

Az egyesület vezetője:

Tel: 06-20-377-19-60;66/527-920;
e-mail: zsotermaria@ifihaz.hu

Csáki Andrásné (06/70/337-3005)

Bővebb információ:

Címük: Kétegyháza, Úttörő u. 26.

www.ifihaz.hu

NAPSUGARAS ÉVADNYITÁS
2012. szeptember 15-én 16.00 órától ingyenes évadnyitó programmal várja nézőit
a Napsugár bábszínház, a Jaj de jó itt, mindenütt! című előadással.
2012. szeptember 29-én sok szeretettel várunk minden kézműveskedni vágyó
gyermeket és felnőttet az újonnan induló hétvégi BÁB-játék programsorozatunkra.
Helyszín: Ibsen Ház — Békéscsaba, Andrássy út 3.
Bővebb tájékoztatás: 06/20/293-56-26, www.napsugarbab.hu
2012. szeptember
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK…
Szja 1 % - A civil szervezetek- időszakban lejárt esedékességű 10KOZ bizonylatban tartalékolt
nek igazolniuk kell a jogosult- köztartozása állt fenn, amelyre összegekre vonatkozó adatokat a
fizetési halasztást vagy részletfize- 11KOZ számú közleményben az
ságot
Tájékoztatás az 1%-ra számító
civil szervezeteknek
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) augusztus 31-ig kipostázta
azokat a felhívó leveleket, amelyekben közel 31 ezer civil szervezetet tájékoztat a felajánlott öszszeg várható nagyságáról, és azon
törvényi feltételekről, amelyek
meglétét a levél kézbesítését követő 30 napon belül a 1237A számú adatlap benyújtásával igazolniuk kell.
Nem kapnak levelet azon civil
szervezetek, amelyeket a NAV
2011. december 31-ig jogerőre
emelkedett határozatában kizárt
a 2012. rendelkező évben tett,
szja 1%-os felajánlásokból történő
részesedésből. A kizárt szervezetek listája megtalálható a NAV
honlapján, az „Szja 1+1%” menüpontban.
Idén sem képezi a felhívó levél
mellékletét az adatlap, tekintettel
arra, hogy az 2012. szeptember 1jétől
a
NAV
honlapjáról
(www.nav.gov.hu) letölthető, és
kitöltve – postai úton, személyesen vagy elektronikus úton –
juttatható el a NAV részére.
Nem illeti meg a civil szervezetet
a felajánlott szja 1%-os összeg, ha
a törvényben foglalt feltételeket
nem teljesíti. Különösen, ha 2012.
augusztus 1. és a 1237A számú
adatlap keltének időpontja közötti
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tést nem kapott, illetve ha az
adatlapot nem nyújtotta be az
állami adóhatósághoz a felhívó
levél kézbesítését követő 30 napon belül, illetve a késedelmét –
alapos indokkal – nem mentette
ki. Kivételes méltányosságot érdemlő esetben azonban az NAV
eltekinthet a fentiekben ismertetett feltételek meglététől.
Az adatlapon a szervezet képviselője közölheti az adóhatósággal a
szervezet főbb adatait, valamint
lehetősége van arra, hogy megtegye a törvény által előírt nyilatkozatokat. Az adatlap pontos kitöltése megkönnyíti az adategyeztetéseket és gyorsíthatja a kedvezményezett részére felajánlott összeg
kiutalását. Fontos, hogy a kedvezményezett az adatlapon a hatályos adatokat tüntesse fel, amenynyiben ezen adatok megváltoztak,
az adatmódosítás a 12T201 számú
adat- és változásbejelentő lap benyújtásával történhet.
A civil kedvezményezettnek átutalt, 2012. rendelkező évi szja 1%
-os összeg felhasználására vonatkozó adatokat 2012. évi átutalás
esetén 2014. május 31-ig a 12KOZ
számú közleményben kell az állami adóhatóság részére elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül megküldenie.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy
jogszabályváltozás következtében
a 2011. évben kiutalt szja 1%-os
összegek felhasználására, illetve a

arra kötelezett kedvezményezettnek 2013. május 31-ig, kizárólag
elektronikus úton, az Ügyfélkapun
keresztül kell megküldenie az állami adóhatóság részére.
A 11KOZ számú közlemény legkésőbb 2013. januártól, a 12KOZ számú közlemény 2014. januártól lesz
letölthető a NAV honlapjáról.
A civil szervezetek az adatlap kitöltésével kapcsolatosan bővebb tájékoztatást kérhetnek telefonon a
NAV Általános Tájékoztató Rendszerén (06-40/42-42-42) keresztül,
továbbá a 1237A számú adatlap
kitöltési útmutatójában részletes
ismertető található a kedvezményezhetőség törvényi feltételeiről
és azok igazolásáról.
forrás: www.apeh.hu

Tisztelt Pályázók!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.)
Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése
értelmében a Wekerle Sándor
Alapkezelő elnevezése 2012. augusztus 16. napjával Közigazgatási
és Igazságügyi Hivatalra változik.
Ugyanezen rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a Wekerle Sándor
Alapkezelő emberi erőforrások miniszterének hatáskörét érintő feladatai külön megállapodással és
alapító okirat módosítással átkerülnek a Nemzeti Közigazgatási Intézethez. A Nemzeti Közigazgatási
Intézet neve 2012. augusztus 16.
E-Napraforgó

napjától Emberi Erőforrás Támo- Európa a polgárokért gatáskezelő névre változik.
2013-as prioritások

Itt az oly régóta várt Symantec
Adományozói Program!

A Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal és az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő létrehozásával
kapcsolatos egyes kormányrendeletek
módosításáról
szóló
178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 7. §-a alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el az
emberi erőforrások minisztere
által megjelölt, vagy jogszabály
alapján kijelölt fejezeti kezelésű
előirányzatok, ösztöndíjak és más
programok pályázati, illetve más
úton történő felhasználásának
előkészítésével, lebonyolításával
és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

Újabb adományozó csatlakozott a
CivilTech Adományozói Programhoz, így a már korábban csatlakozott Microsoft, Cisco, SAP és az
O&O Software termékei mellett
immár a Symantec Desktop és a
Symantec Enterprise termékekre is
pályázhatnak az arra jogosult szervezetek! A Symantec fő tevékenységi körébe a biztonságtechnológiai,
tárolási és rendszerkezelési megoldások tartoznak, amelyek segítenek
üzleti és egyéni ügyfeleik adatainak
kezelésében és védelmében. A
Symantec
vírusvédelmi,
internetbiztonsági és kémprogramok elleni megoldásokat kínál a
felhasználók számára.

Az Európai Bizottság közzétette a
program 2013-as prioritásait és a
2013-as munkatervet.
2013-as prioritások:
•Tudatosság felkeltése az uniós
állampolgárok értékeire és jogaira, valamint mindazon lehetőségekre, melyet az Európai Unió
biztosít.
•Az állampolgárok részvételének
fokozása az EU demokratikus életében.
2013-as munkaterv letölthető a
www.tpf.hu oldalról.
forrás: www.tpf.hu

Amennyiben a jelenlegi átmeneti
időszakban a pályázatokkal kap- Jótékonyságsziget és Civilkomp
csolatban kérdésük merül fel, kérjük azt az alábbi elérhetőségeken 2012 októberében civil szervezetek is bemutatkozhatnak a BNV-n
tegyék meg:
a Jótékonyságsziget keretében,
Civil Támogatások (NCA, NEA)
amelyet Civilkomp címmel egy
szakmai konferencia is kiegészít.
Juhász Péter +36-30-572-0687
Gölcz Adél +36-30-572-0240
Lyocsa Anita +36-30-460-2594
Némedi Eszter +36-30-460-1043
Őry László +36-30-460-5138
Balogh Anikó +36-30-836-3447
Losonczi-Tóth József
+36-30-460-2327
Szőke Levente +36-30-572-0495

2012. október 3. és 7. között Jótékonyságsziget címmel a közjót
szolgáló civil szervezetek is bemutatkoznak a BNV-n. A rendezvény
keretében üzleti kapcsolatépítésre és tárgyalásokra is lehetőség
nyílik, míg 2012. október 3-án és
4-én tizedik alkalommal rendezik
meg a Civilkomp konferenciát
Lehet-e közcél a közjó? címmel,
amelynek fővédnöke Dr. Latorcai
Csaba helyettes államtitkár lesz. A
szakmai konferencia kerekasztalai
a következő témákat járják körbe:
profizmus: marketing és menedzsment; hitelesség: átláthatóság és kommunikáció; sikeresség:
ember és kreativitás.

A Közlemény megjelentetését
megelőzően a Wekerle Sándor
Alapkezelő postacímére feladott
küldeményeket
természetesen
nem szükséges újból feladni, azok
automatikusan továbbításra ke- Bővebb információ:
rülnek az illetékes ügyintézőhöz.
www.civilkomp.hu/hirek/Jotekony
forrás: www.emet.gov.hu sagsziget_BNV_okt_3-7

Az új adományozó jogosultsági kritériumairól bővebben a Symantec
Desktop és a Symantec Enterprise
oldalakon olvashat, az igényelhető
termékek listáját pedig a CivilTech
Program Katalógusában találja
meg.
Bővebb információ:
www.civiltech.hu

NEA – HÍREK
Kedves Civil Szervezet Vezetők!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a
Nemzeti Együttműködési Alap pályázataival kapcsolatos aktuális információk, a döntésekről szóló emlékeztetők a civil.kormany.hu oldalon, Az Alap szervezete és működése almenüben, a "NEA testületek,
szervek" címszó alatt olvashatók.

forrás: kulturpont.hu
2012. szeptember
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KIADVÁNYAJÁNLÓ
Nonprofit szervezetek
Magyarországon, 2010

A nonprofit szektor szerepe a
régiókban

Új
kiadványok
projektekhez

A kiadvány a nonprofit szektorra
vonatkozó, 2010. évi teljes körű
adatgyűjtés eredményeit foglalja
össze. Áttekintést ad a szektor szerkezetéről, méretéről, gazdálkodásáról, humánerőforrásáról, valamint a
szektorban zajló folyamatokról, a
statisztikai mutatók alakulásának
legfontosabb tendenciáiról.

A nonprofit szervezetek tevékenysége mind szélesebb körű,
szerepük egyre nagyobb a társadalmi feladatok ellátásában. A
kiadvány célja, hogy képet adjon
e szervezetek elterjedtségéről,
tevékenységük jellemzőiről, a
megfigyelhető területi különbségekről, illetve az elmúlt időszakban a szektor tevékenységében
bekövetkezett változásokról.

A Mobilitás két új kiadványa Ifjúsági kezdeményezésekhez és Ifjúsági demokráciaprojektekhez ad
útmutatót. Hasznos tippek az
eredményes tervezéshez, tudnivalók a pályázáshoz, és a sikeres,
kreatív projektek megvalósításához.

Kiadó: KSH
Megjelenés éve: 2012.
http://www.ksh.hu/apps/
A kiadvány rövid időtartamra kikölcsönözhető a Közösségfejlesztők
Békés Megyei Egyesülete szakkönyvtárából!

Web: http://www.ksh.hu/docs/
hun/xftp/idoszaki/regiok/
nonprofitregio.pdf

ifjúsági

Az 1.2 Ifjúsági kezdeményezések
és az 1.3 Ifjúsági demokráciaprojektek című kiadványok letölthetők a Mobilitás honlapjáról
(www.mobilitas.hu).

Hallott már a B Boogie Band-ről?
A B Boogie Band vállalja zenés rendezvények, vendéglátóhelyek, bálok, falunapok, klubok, céges összejövetelek, gyermekműsorok igényes zenei szolgáltatását.

A zenekar 4 éve alakult, lelkes képzett zenészekből Kunszentmiklóson, akik zeneiskolai tanulmányaik során
sajátították el a hangszeres játékot, zeneelméletet. Több éve járják az országot, melynek során különböző
zenei eseményeken, rendezvényeken léptek már fel sikerrel, többek között Békéscsabán, Budapesten, a Balatonon, Ráckevén, Kiskunhalason, Izsákon, Dömsödön, Kunszentmiklóson.
Hallgassa meg Ön is élőben az együttest! További részletek a www.b-boogieband.hu honlapon találhatók.
Elérhetőségek: Tel: +36 20 696 418; E- mail: bboogieband@yahoo.com; jazz69@freemail.hu
Hajdu Benedek zenekarvezető
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KÉPZÉSEK – BÉKÉS MEGYÉBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE
A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete – a szervezetek működési stabilitását elősegítő - képzéseket
szervez a Békés megyében tevékenykedő civil szervezetek részére, az alábbi témakörökben:



Forrásszerzési ismeretek, melynek témája az adománygyűjtési technikák elsajátítása, a pályázatírás módszertana. A képzés során a résztvevők megismerkednek az adománygyűjtés főbb területeivel, a sikeres támogatásszerzés főbb lépéseivel, forrásteremtő módszerekkel. A képzés sikeres elvégzéséről a Felnőttképzési törvénynek megfelelő igazolást állítunk ki.



Civil projektvezetési ismeretek, melynek témája sajátosan civil szervezetekre vonatkozó
projektelőkészítési, lebonyolítási ismeretek elsajátítása. A képzés során a résztvevők megismerkednek a projektek sikeres előkészítési, tervezési, megvalósítási és lezárási technikáival. A képzés sikeres elvégzéséről a
Felnőttképzési törvénynek megfelelő igazolást állítunk ki.



EPER (Elektronikus Pályázatkezelő és Együttműködési Rendszer) ismeretek, melynek során a résztvevők
elsajátítják a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataihoz is kapcsolódó elektronikus rendszer használatát a
pályázatok benyújtásától az elszámolásig.
Komplex szervezetfejlesztés szolgáltatás: a civil szervezetek strukturális adottságaihoz igazodó, alkalmazkodó-képességüket, hatékonyságukat és fenntarthatóságukat javító komplex szervezetfejlesztési szolgáltatás
nyújtása, amely a tagság bevonásával és részvételével, általában az egész közösség erősítésével lehetővé teszi
a szervezet fennmaradását, tevékenységének folytatását, és növeli működésének stabilitását.
A képzés célcsoportja: Békés megyében működő, klasszikus civil szervezetek vezetői, tagjai. Elsősorban olyan
civil szervezetek – egyesületek, alapítványok – képviselőit várjuk, amelyek nem rendelkeznek kellő szakmai
tapasztalattal a forrásteremtés, projektvezetés és az EPER használata területén.
A képzések időtartama: A Forrásszerzési és Civil projektvezetési ismeretek esetében 20 óra, 4 alkalom, előreláthatóan péntek délutáni vagy szombat délelőtti napokon 2012. október-november hónapban.
Az EPER ismeretek képzés 10 óra, 2 alkalom, várhatóan 2012. november hónapban.
Helyszín: Békéscsaba, illetve igény esetén más városok. Egy csoport indítására minimum 10 fő jelentkezése
esetén van lehetőség.
Részvételi díj: a képzésen való részvétel díja Forrásszervezés és Civil projektvezetési ismeretek esetében
8000 Ft/fő; Eper használat esetében: 3000 Ft/fő.
A komplex szervezetfejlesztés szolgáltatás folyamatáról, költségeiről a www.tan-folyam.hu honlapunkon tájékozódhatnak.
Levelünk tájékoztató jellegű, előzetes igényfelmérést végzünk,
kérjük részvételi szándékát a civil@kfbme.hu postafiókra szíveskedjen jelezni szeptember 20-ig (a jelentkezőknek szeptember végén
részletes tematikát küldünk)
Bővebb információ:
Bálint Andrea – Tel: 66/333-263; e-mail: civil@kfbme.hu
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SZÍNHÁZI BÉRLETEK A 2012/2013-ES ÉVADRA
FELNŐTT BÉRLET:
Zágon István – Nóti Károly – Eisemann Mihály: Hyppolit, a lakáj (zenés vígjáték)
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai (színmű)
Shakespeare: Lear király (tragédia)
Porondszínházi előadás
IFJÚSÁGI BÉRLET: középiskolásoknak
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
Shakespeare: Lear király
Árni Ibsen: Mennyország (skizofrén vígjáték)
Porondszínházi előadás
DIÁKBÉRLET
kisdiák - általános iskola 5-6 osztályos diákoknak
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
Zalán Tibor – Huzella Péter: Hetvenhét (zenés mesejáték)
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
nagydiák - általános iskola 7-8 osztályos diákoknak
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
Porondszínház
MESEBÉRLET óvodásoknak, általános iskola 1-4 osztályos diákoknak
Szente Béla – Gulyás Levente: A kolozsvári bíró felújítás (kis zenés mesejáték)
Kiskakas gyémánt félkrajcárja (kis mesejáték)
Zalán Tibor – Huzella Péter: Hetvenhét
STÚDIÓSZÍNHÁZI BÉRLET
Egyfelvonásos drámaíró pályázat felolvasó színház nyertes darabja
Árni Ibsen: Mennyország (skizofrén vígjáték)
Richard Alfieri: Hat hét, hat tánc (vígjáték)
BEAVATÓ BÉRLET
Kulisszajárás
A kőszívű ember fiai – próbanézés, beszélgetés az alkotókkal
Egyfelvonásos drámapályázat felolvasó színház nyertes darabja - beszélgetés az alkotókkal
Shakespeare: Lear király – próbanézés, beszélgetés az alkotókkal
Porondszínházi előadás – próbanézés, beszélgetés az alkotókkal, a Porondszínház építése, a színház
és a cirkusz kapcsolódási pontjai, kültéri kulisszajárás
Bérletek válthatók: a színház szervezőirodájában hétfőtől péntekig 8.30 és 17.00 óra között.
További információ: www.jokaiszinhaz.hu
Kedves Leendő Közönségszervezők!
A Békéscsabai Jókai Színház külső közönségszervezőket, jegyértékesítő kollégákat keres, akik kiegészítő
keresetként felvállalják a 2012-2013-as évadunk előadásainak népszerűsítését, jegyek, bérletek értékesítését. Jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken várunk: szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu; 66/519-550
Oldal 14

E-Napraforgó

KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE 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; pályázati; civil szervezetek létrehozásával, működtetésével kapcsolatos
és egyéb: a civil szektor, a kultúra, a közösségfejlesztés területét érintő tanácsadások
A szakemberekkel történő személyes találkozókhoz előzetes telefonos (66/333-263) vagy
e-mail-ben (civil@kfbme.hu) történő egyeztetés szükséges!
Bővebb információ: http://civilek.csabanet.hu

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. szeptember
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