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KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ!
Kis játékmesterek Csanádapácán

Kiadja:
Közösségfejlesztők
Békés Megyei
Egyesülete

„A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni,
Akarsz-e mindig, mindig játszani…” (Kosztolányi Dezső)
Ezzel a kérdéssel kereste meg iskolánkat - a Csanádapácai Nagyboldogasszony
Katolikus Általános Iskolát - a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete. Az
„Együtt a közösségekért!” projekt szakmai megvalósításához kerestek partnert.
Azonnal IGEN-t mondtunk, több okból is:

1. Amint azt oly sokszor megtapasztaltuk már, játszani jó, jó, jó!
2. Tanulóink között vannak hátrányos helyzetűek, sajátos nevelési igényűek,
de vannak nagyon tehetségesek is- szóval sokféle gyermeknek szeretnénk jó
iskolát, jó programokat.
3. Sajnos településünkön is csökken a gyermeklétszám, kevés a munkahely,
nehéz a családok megélhetése, tennünk kell közösségünk megújulásáért, megóvásáért.
4. Tudatosan vállaljuk, hogy a gyerekeken keresztül a szülőket, családokat,
több generációt is megszólítunk, behívunk intézményünkbe.

5. Pedagógusként folyamatosan keressük a módszertani megújulás lehetőségeit. Valljuk, hogy kölcsönösen tanulunk egymástól, a gyerekek partnerek az
iskolai nevelő-oktató munkában.
A foglalkozások februárban kezdődtek, havi egy
alkalommal találkoztunk.
Tíz kis játékmester alkotott egy csapatot, 3., 4., 5.
osztályosok. Egyenként
hívtuk őket a szakkörbe.
Mindenki azonnal igent
mondotttapasztalták
már: játszani jó, jó, jó!
Minden alkalommal másmás típusú játékot játszottunk (csoportépítő és
önfeltárást segítő, érzékelést, gondolkodást, kreativitást, verbális készségeket, memóriát, koncentrációt fejlesztő és
ügyességi játékokat) és a
játékvezetés, játéktanítás
fortélyairól, szabályairól
is tanultunk.

„Többet
megtudhatsz Rövidnek bizonyult a
másokról egy óra játék, másfél órás szakköridő.
mint egy év beszélgetés Mert játszani jó, jó, jó!
alatt.” (Platón)
Kedvenceink:
Már az első találkozáson Telefon: A játékvezető
kiderült, hogy nagyon felveszi a képzeletbeli
vidám, nagyon aktív, telefont és valamelyik
lelkes csapatunk van. gyerekhez elkezd beKönnyen megértették a szélni anélkül, hogy a
játékszabályokat,
min- nevét mondaná. Olyan
denben
vállalkozók, utalásokat tesz, amiből
azonnal volt vélemé- felismerhető, hogy kinek
nyük, ötletük. Ráéreztek szól a hívás. Ha valaki
mi mindenre jó a játék, magára ismer, felveszi a
tudták kinek miben van telefont, majd ő hív valaaz erőssége, gyengesége. kit a társai közül ugyanKritikusak voltak önma- ilyen módon. Előfordulgukkal és társaikkal. A hat, hogy nem a hívott
második találkozásunkra társ veszi fel a telefont,
hozták a saját játékaikat, ilyenkor a hívó közölheamit meg akartak taníta- ti, hogy „téves”.
ni egymásnak.
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A tartalomból:
Ez történt...
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Rendezvények
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Figyelmükbe
ajánljuk...
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Kiadványajánló
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Megyei civil műhely
A Közösségfejlesztők Békés Megyei
Egyesülete – az előző évi hagyományokhoz kapcsolódóan – ebben az évben
is megrendezi a civil
szervezetek, közművelődési
intézmények
vezetőinek,
munkatársainak, önkénteseinek bentlak á so s
m ű he l y ét
2013. augusztus 9-11
között,
DobozSzanazugban.
Részletek a 8.oldalon.

régi gyermekjátékok- gólyaláb,
célbadobás csutkával..).
Ez utóbbiakat egyébként a többi
gyereknek is „hazahoztuk”, hiszen az iskolai Gyermeknapon
mindenki kipróbálhatta. Csakúgy,
mint azt a kétsoros kis dalt, amit
az idegenvezető nénitől tanultunk,
miután mi is énekeltünk neki a
kistemplomban, amit bemutatott
nekünk. És a hegymászást sem
felejtjük el, meg a játszóteret, meg
a sok nevetést, meg… Köszönjük!

Cipőkötés: A játékosok párban állnak, egyik kezüket hátra teszik,
csak a másikat használják. A feladatuk, hogy bekössenek egy cipőt
masnira.
Három labda: a játékosok kört alakítanak vagy két sorban állnak egymással szemben. A játékvezető
megszólít valakit és odadobja neki
a labdát. Ő ugyanígy jár el. Ez
mindaddig így megy, míg mindenki sorra következik és a labda
visszaér a kiinduló helyére. Azután folyamatosan megy a labdadobálás. Fontos, hogy a labda mindig
ugyanazt az útvonalat járja be. Ha
ez már jól megy, a második és a
harmadik labda is bekapcsolható.
Az egyesülettől ajándékba kapott
könyvek is hasznosnak bizonyultak,
kifogyhatatlan
ötlettárrá,
„kézikönyvvé” váltak. A kis játékmesterek beszámoltak arról, hogy
otthon próbáltak anyunak, apunak, a testvéreknek, nagyszülőknek is megtanítani egy-egy játékot.
Aztán a tavasz beköszöntével a
szomszéd gyerekek is játszottak.
És az iskolában is ment a játéktanítás- tesi óra előtt az öltözőben, a
szünetekben, az osztályfőnöki
órán, olvasás órán (a tanáriban)…
A legnagyobb elismerés és lehetőség pedig az volt, hogy az iskolai
Gyereknapon felkérést kaptunk
játéktanításra. Ezúton köszönöm a
kollégáimnak, hogy lehetőséget,
időt adtak a gyerekeknek, hogy ők
is bekapcsolódtak, biztattak bennünket!
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„ A játék. Az különös. Gömbölyű
és gyönyörű, csodaszép és csodajó,
nyitható és csukható, gomb és
gömb és gyöngy, gyűrű.”
( Kosztolányi Dezső)
A program része volt még egy tanulmányi kirándulás. Szentendrén,
a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
tölthettünk egy csodálatos napot.
Kíváncsian indultunk útnak, hiszen a résztvevők még nem jártak
ezen a helyen. Nagyon – nagyon
tetszett a kirándulás szervezése (a
buszos utazás, az ebéd, a tárlatvezetés), ugyanis ritkán van módunk
ilyen messze és ilyen kényelmesen
utazni. A látottak közül azok a
programok a legemlékezetesebbek,
ahol ki lehetett próbálni azt, amiről
hallottunk (pl. mosás háziszappannal teknőben, vasalás mángorlóval,

Úgy érzem, hogy mindaz amiért
bekapcsolódtunk ebbe a projektbe
megvalósult. Jó programokkal,
kellemes élményekkel, sok embert
megmozgatva gazdagodtunk. Sokat tanultunk egymástól, egymásról, aminek a hasznát a mindennapokban kamatoztatjuk igazán.
Végül még valami. Az utolsó foglalkozás utolsó feladata az volt,
hogy mindenki fejezze be a következő mondatot:
„Azért jó játékmesternek lenni,
mert…”
Mind a tíz gyerek válaszában többek között ez szerepel:
„…JÁTSZANI JÓ!”
Bereczkiné Benkő Katalin
szakkörvezető
A program a TÁMOP-3.2.13-12/12012-0325 projekt keretében valósul meg.
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EZ TÖRTÉNT...
A szülőföldhöz
erősítik

kötődést

is

Konferenciát szervezett 2013. május 17-én a Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület, mely az északbékési térség 11 településének önkormányzatait, s az ott működő, a
turizmusban érintett turisztikai
szolgáltatókat, egyesületeket és
magánszemélyeket tömöríti. Az
egyesület fontos szerepet tölt be a
térség turisztikai termékfejlesztésében, s a szakmai információk közvetítésében. Céljuk, hogy a KörösSárrét területén, a településeken
működő kézművesek, rendezvényszervezők, önkormányzati döntéshozók, vállalkozók, az általános és
középiskolai diákság megismerkedhessen a Békés-Bihar és a Körös
-Sárrét értékeivel és hagyományaival. A tavalyi évben nyitottak az
ifjúság felé. Arra törekedtek, hogy
fejlesszék a diákság együttműködési készségét, szemléletmódját,
szakmai felkészültségét és aktivitását. Kiemelt céljuk, hogy a KörösSárrét iskoláinak tanulóit közelebb
hozzák a térségben működő hagyományőrzőkkel,
ismereteiket
bővítsék, ezzel is elősegítve a térségi identitástudat fejlődését. Ezzel
jelentős mértékben hozzájárulnak a
közösségépítéshez, a térségi értékek megismertetéséhez, átadásához, és fennmaradásához. A szülőföldhöz kötődés erősítése, a hagyo-
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mányőrzés, a térségi értékek megismertetése céljából egyesületi tagok
az év első hónapjaiban ellátogattak
az öt legnagyobb Körös-sárréti település iskoláiba, ahol tájékoztatót
tartottak a helyi természeti kincsekről, s a turisztikai látnivalókról. A
program folytatásaként áprilisban a
szeghalmi Péter András Gimnázium
tanulói
találkozhattak
a
körösladányi Nagy Irénke régészeti keramikussal, Kiss Ferenc sajtkészítővel és a vésztői Molnár Anikóval, aki habán jellegű kerámiatárgyak és népi bútorok festésével foglalkozik.
2013. május 17-én Dévaványán fejeződött be a sorozat, ahol a délelőtt
folyamán képes beszámolót láthattak az érdeklődők Dévaványa kincseiről, természeti értékeiről, a túzoktelepről, a Kurucz Porta hagyományőrző tevékenységéről, a Kurucz Portyáról, a tájházról, Ecsegfalva értékeiről, a helyi strandról és
az új ifjúsági táborról. A résztvevők
megismerkedhettek a helyi középiskola utazásturizmus oktatásával,
majd egy séta keretében a város
nevezetességeit tekinthették meg.
Kísérő programként Dévaványa
kézművesei és helyi termék készítői
mutatkoztak be /fazekas, gyöngyfűzés, hímzés, horgolás, csuhés,
bőrdíszműves, mézes, pergeltes
stb./
Tőkésné Gali Mónika

Megalakult a Nagybánhegyesi
Civil Kerekasztal
2013. május 10-én kilenc civil
szervezet vezetőjének részvételével
megalakítottuk
a
nagybánhegyesi civil kerekasztalt. Célunk, hogy a civil szervezetek, már eddigiekben is tapasztalható jó együttműködését, még
szervezettebbé tegyük, programjainkat előzetesen egyeztessük.
Megállapítottuk, hogy bár szervezeteink önállóan, saját érdeklődési körükben tevékenykedtek,
sok esetben volt olyan közös
program, mely minden helyben
lakó személy, család érdeklődését felkeltette és szívesen vett
részt azon, egyik vagy másik
szervezethez tartozása minőségében.
A megbeszélés alkalmával felmerült egyéb ötleteken túlmenően,
tisztáznunk kellett, hogy a civil
szervezetek továbbra is önállóan
működnek, éves költségvetést,
munkatervet állítanak össze, bevételeiket,
kiadásaikat
saját
könyvelésükben rögzítik, választott vezetőik a felelősek a működésért. Egymásnak szervezési,
pályázatokkal kapcsolatos segítséget nyújtanak, programjaikat
az időpont ütközések elkerülése
érdekében egyeztetik. Súlyos
probléma esetén is csak ajánlást
fogalmaznak meg a kerekasztal
résztvevői.
Igény van a civil szervezetek vezetői részéről további együttműködési formák kialakítására:
•Civil kerekasztal folyamatos
működése /vezetők személyes
találkozása
negyedévente
/
közben kölcsönös információ
átadás e-mail formájában.
•Munkatervek, programok öszszegyűjtése és „Civil rendezvénynaptár” elkészítése,
•Megjelenés a település honlapján
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•Civil Hírmondó újság nyomtatott
formában való megjelenése. /
negyedévente/ Sok olyan tagunk
van, aki idősebb, vagy nem rendelkezik számítógéppel, de szívesen venné az információkat ez
úton.
•Önkormányzattal való együttműködés újrafogalmazása. Az elmúlt években lehetőségünk volt,
hogy bemutassuk tevékenységünket a képviselőtestület egyik ülésén. Ebben az évben,
ezen túlmenően szeretnénk megismerni az
önkormányzat közép
ill. hosszútávú településfejlesztési, rendezési
tervét.
•A civil szervezetek
működéséhez szükséges pénzforrások felkutatása, egymás tájékoztatása a lehetőségekről,
közös pályázatok partnerségben. Ennek egyike lehet, a helyi képviselőtestület
tiszteltdíj illetve, annak egy részének felajánlása a „Helyi Civil
Alapba”.
•Civil Közösségi Ház működtetésének beindítása.
Megállapítottuk, hogy az eddigiekben is jó működő közös programjainkat továbbra is fenntartjuk.
• Civil Majális: az utóbbi években
hagyományossá vált rendezvény a
településen, a továbbiakban is
fenntartjuk. Évente változó főszervező civil szervezettel, változó
helyszínen. 2014-re a Rákóczi
Sport Egyesület kapta meg a szervezés jogát.
•Paprikafesztivál / aug. második
hétvégéje/. A rendezvény az Önkormányzat szervezésében történik, de a civilek is aktívan részt
vesznek. Hagyományossá vált a
saját asztalsor a tagok részére, lecsófőző versenyben való részvétel
a civil szervezet keretében.
•Közös Adventi köztéri gyertyagyújtással készülődés a Karácsonyra. A Karácsonyt megelőző
négy vasárnapon a falu központjá2013. június

ban már 2 éve összejövünk és ökumenikus részvétellel készülünk az
ünnepekre.
•Adománygyűjtés december elején.
Az „Egy doboznyi szeretet„ néven
is ismert adománygyűjtés, melyet a
rászorult gyermekek, családok, kórházban fekvő gyermekek részére
továbbítottunk a településről az
elmúlt években. Jó alkalom volt a
gyermekek számára is, akik közben
saját fenyődíszeiket készíthették el.

Aktívan együttműködő civilszervezetek és vezetőik: Nagybánhegyesi
Nagycsaládos Egyesület – Molnárné Iván Éva, Református Templomért Alapítvány – Fülöp Lászlóné,
Nagybánhegyesi
Mozgáskorlátozottak Egyesülete – Kormányos
Józsefné, Kézfogás Nagybánhegyesért Egyesület – Keszeliné Lóczi Mária, Nagybánhegyesi GazdakörTóth Károly, Turul Vadásztársaság
– Anda Attila, Rákóczi Sport Egyesület – Demkó Gergely, Nagybánhegyesi Polgárőr Egyesület – Oravecz Mátyás, Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző
Közhasznú
Egyesület – Pepó
Jánosné.
A
továbbiakban
csatlakozhat hozzánk bármely már
működő civil szervezet, szülői munkaközösség, a szervezet alakítását tervező, azonos érdeklődésű csoport is.
Pepó Jánosné

Tanévzáró a „Leg a láb”-nál
Ez év május 31-én Mezőberényben, az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban zárta a tanévet a
„Leg a láb” Alapfokú Művészeti
Iskola. A műsort a Berény Táncegyüttes „Az úgy volt, ahogy
megtörtént” című nyírségi táncok
bemutatásával kezdte.
A köszöntő után a táncegyüttes
utánpótláscsoportjaitól rendkívül
színes és gazdag produkciókat
(Moldvai, Dél-alföldi, Bodrogközi, Szilágysági) láthattak a zsúfolásig telt nézőtéren helyet foglaló
lelkes gyermekek, szülők és meghívott vendégek. A Berény Táncegyüttes lány kara is megmutatkozott, ők egy Kalocsai lányavatást táncoltak nagyon magas színvonalon. Ezzel a produkcióval
kiérdemelték a Csabagyöngye
Kulturális Központban megrendezett IV. Békéscsabai Táncfesztivál 2013 kategória győztes díját,
valamint arany minősítést is szereztek. A műsort a Berény Táncegyüttes zárta Nádasmenti mulatság című koreográfiájukkal. Az
együttes visszatapsolását követően a művészeti iskola tanári kara
is bekapcsolódott a műsorba, ahol
együtt táncolt a tanítvány és a
pedagógus. Elmondhatjuk, hogy
ismét olyan fergeteges tanévzárót
láthattunk, amelyen a település
apraja-nagyja képviseltette magát.
Az est zenei kíséretét – mint a
korábbiakban is oly sokszor – a 20
éves
jubileumát
ünneplő
Suttyomba zenekar adta.
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A táncosok nyáron sem pihennek,
hiszen számos fellépésen és fesztiválon vesznek részt. Szeptemberben újult erővel folytatják a „Leg a
láb” oktatói a tanítást, ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Szabó Csaba
Békésiek az országos SM
abilimpián
Idén nyolcfős Békés megyei delegáció vett részt a május eleji berekfürdői országos SM abilimpián, a
készségek és képességek SM betegek számára szervezett játékos
vetélkedőjén. Az öt fővel versenyző csapat két dobogós helyezést is
elért a versengéssel és pihenéssel
is egybekötött abilimpiai héten.
Önkéntes segítővel és egészségügyi
szakemberrel
kiegészült
nyolcfős békési csapat töltött el
csaknem egy hetet nyolcvan további SM beteg társaságában az
immár hagyományosan a Szolnok
megyei Berekfürdőn május első
hetében
megrendezett
SM
abilimpiai programon. Az SM Betegek
Országos
Egyesülete
(SMBOE) által szervezett programban a vetélkedőkön túl a tapasztalatcsere, a rehabilitációs célú
kézműves technikák bemutatása, a
pihenés és a közös feltöltődés is
nagy hangsúlyt kapott.
A készségek és képességek bajnokságán idén nyolc versenyszámban – hagyományos hímzésben, hidegtál készítésben, tortadíszítésben, virágkötészetben, sakkban, gipszfigura díszítésben, vízfestékes festésben és fényképezésben – mérkőzhettek meg egymással az SM betegek.
A versenynapokat megelőzően
úgynevezett sansz-műhelyekben
tökéletesíthették technikájukat a
versenyzők, ahol azok is betekintést nyerhettek az egyes kézműves
technikák fortélyaiba, akik idén
nem versenyeztek, de szívesen
kipróbálták a kreatív technikák
fogásait. Így szalvétatechnika, foltvarrás, gyöngyfűzés és kosárfonás
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is szerepelt a programban.
A műhelyekben készült
munkákat – saját kézzel
varrt bevásárló szatyrokat,
fonott kosarakat, karkötőket, szalvétával díszített fa
dísztárgyakat – emlékül
mindenki hazavihette.
A Békés megyei csapat versenyzői és eredményei:
Kiss Istvánné: hidegtál készítés, fényképezés
(1. helyezés)
Sárréti Istvánné: hidegtál készítés,torta díszítés
Kónya Ilona: hidegtál készítés,
fényképezés
Szilágyi Ferencné: hidegtál készítés (3. helyezés), hímzés,
fényképezés
Szabó György: sakk
Herczegné Szabó Marianna egyesületi elnök, az abilimpiai csapat vezetője hangsúlyozta: az egyesület
fontosnak tartja az abilimpiai részvételt, ahol a betegek jó hangulatban tölthetnek el egymással néhány napot, pihennek, kreatív
technikákat és játékokat próbálhatnak ki akár versenyen kívül is.
Mindez a kapcsolatok építése és a
betegek számára oly fontos rehabilitáció szempontjából is igen hasznos időtöltés. Az egyesületvezető
kiemelte:
a
versenyt
„edzőtábornak” is tekintették, hiszen a hazai verseny után, június
28-án négyfős Békés megyei csapattal indulnak a nemzetközi
abilimpiai megmérettetésre
Szlovákiába.
Az abilimpián készült Békés megyei fotóválogatás, részletesebb
abilimpiai beszámoló a
www.smboe.hu honlapon érhető
el.
Gyulán is felengedték az SM világnapi léggömböket
Az országos SM világnapi rendezvényhez hasonlóan Gyulán is a
remény színes léggömbjeinek magasba engedésével ünnepelték a
sclerosis multiplex világnapját.

A májusi közgyűlést követően a
hónap utolsó szerdáján ismét öszszegyűlt a Békés megyei SM
egyesület kisebb csapata, hogy a
világ számos pontjához hasonlóan ők is a magasba engedjék a
betegekkel való szolidaritást és a
reményt jelképező piros és fehér
színű SM világnapi léggömböket.
A megyei egyesület ezúttal óvodások "segítségét" is kérte a léggömb eregetéshez: május 29-én
délután a gyulai Paradicsomi
ABC-nél SM betegek, civilek és
gyerekek közösen indították útjukra a lufikat. Az SM betegek
egyesülete saját programjának
időzítésével a Gyulai Civil Hét
programjához is csatlakozott.
A világnapi léggömbök felengedésekor készült fotók a
www.bekesmegyeisclerosis.hu
oldalon, a Képtárban nézhetők
meg.
Herczegné Szabó Marianna
Hidat teremtenek a civilek
Az ünnepélyes megnyitóval és
számos programmal elkezdődött
a második Gyulai Civil Hét hétfőn délután. A szektorban dolgozók véleménye szerint értelmes és
jó célokért mai, rohanó világunkban is meg lehet mozgatni az embereket. A civileknek pedig egyfajta híd szerepet is be kell tölteniük azok között, akik szívesen
vállalnának önkéntes munkát és
azok között, akiknek szükségük
van a segítségre.
— A Gyulai Civil Hetet több cél
mentén hívtuk életre — nyilatE-Napraforgó

kozta lapunknak Sós Imre. A fürdőváros civil referense lapunknak
elmondta, egyrészt a rendezvénynyel szeretnének lehetőséget biztosítani a helyi civil szervezetek
bemutatkozására. Mint hangsúlyozta, a kezdeményezésre van
igény a településen, hiszen az előző évhez képest több mint kétszer
annyi szervezet jelezte részvételét.
Hozzátette, az eseménysorozat
emellett segíti a civilek közötti
kohézió erősítését is.
A referens a szféra feladataival
kapcsolatos kérdésünkre kifejtette,
a szervezeteknek nagyon fontos
áthidaló szerepük van az emberek
és a politika között. — Vannak
olyan sajátos feladatok, amelyeket
az önkormányzatok vagy az állam
természetes módon nem tud teljesíteni. Itt kerülnek képbe a civilek
— fogalmazott Sós Imre.
Felvetésünkre, hogy sokáig némileg ellentmondásos volt a civil
szervezetek megítélésre, a referens
leszögezte, napjainkban már más
szelek fújnak. A különböző pályázatok kiírói odafigyelnek arra,
hogy a támogatások valóban értelmes, a közösségeket segítő célok
eléréséhez járuljanak hozzá.
Szendreiné Dudás Ildikó, a Gyulai
Nagycsaládosok
Egyesületének
elnöke úgy vélekedett, mai rohanó
világunkban nem könnyű aktivizálni az embereket, ugyanakkor a
civil szektor lehetőséget biztosít az
azonos érdeklődésű, valamilyen
szempontból azonos helyzetű emberek önmegvalósítására, együtt
gondolkodására.
— Kétségtelenül szükséges, hogy
a lehető legtöbbet beszéljünk arról,
hogy mit is tesznek az egyesületek, alapítványok, hogy a szélesebb rétegek megfelelő információval rendelkezzenek működésünkről — tette hozzá. A nagycsaládosok például abban segítik a
három vagy több csemetét vállaló
családokat, hogy azokban élő gyerekek is elérhessék azokat a dolgokat, amelyeket a kisebb háztartásokban felnövő kortársaik.
2013. június

Az elnök nem titkolta, az ígéretekkel ellentétben egyelőre nem lett
egyszerűbb a civil szervezetek szabályozása. Elmondta, ebben a tekintetben mindenképpen szükséges
az előrelépés, hiszen sok esetben
szinte hivatali apparátust kell felépíteni egy-egy hatékonyan működni akaró szervezetnek.
Kiss József három, a szférához kapcsolódó szervezetben, a Gyulai
Idegenforgalmi Egyesületben, a
Gyulai Civil Szervezetek Szövetségében és a Gyulai Kék Lámpa
Egyesületben tölt be elnöki tisztséget, így első kézből ismeri az
ágazatot.
— Fontos vállalásunk, hogy még
élhetőbbé tegyük a település mindennapjait. Emellett a civilek természetesen érdekvédelmi funkciókat is betöltenek, és hozzájárulnak az értékek megőrzéséhez, a
társadalmi ismeretek bővítéséhez
is — sorolta Kiss József.
A vezető úgy vélekedett, az embereket nehezebb megszólítani, mint
korábban, de értelmes, jó célok
mellé most is szívesen állnak oda.
— A civileknek híd szerepet is be
kell tölteniük az önkéntes munkát
vállalók és azok között, akiknek
erre szükségük van.
Kiss József végezetül kitért arra,
hogy a kötelező iskolai önkéntes
munka megvalósításában komoly
feladatuk van és lesz a civileknek.
— A diákok rajtuk keresztül ismerik meg az ágazat működését, s
valószínűleg a náluk eltöltött időszak alatt el is dől, hogy később,
felnőttként maguk is bekapcsolódnak-e a tevékenységükbe.

Differenciált a helyzet, a változás
korát éljük
— A civil szféra a változás korát
éli ezekben a hónapokban — nyilatkozta lapunknak Pocsajiné Fábián Magdolna, a Közösségfejlesztők
Békés Megyei Egyesületének titkára. Mint elmondta, rengeteg az
újdonság, az átalakítás, amelyekhez nem tud valamennyi szervezet alkalmazkodni. Néhány helyen problémát okoz a közhasznúsági jelentés elkészítése, másoknak a jogszabályi környezet módosulásához való idomulás, vagy
éppen a pályázati elszámolás jelent gondokat.
— Természetesen lesznek, akik
veszítenek az új törvény bevezetésével, mások megpróbálnak fennmaradni, felvenni az átalakulások
ritmusát. S persze vannak, akik
ellépnek a többiektől, de ez mindig is így volt — hangsúlyozta a
szakember.
Pocsajiné Fábián Magdolna kitért
arra is, hogy működési nehézségek is jelen vannak a szektorban,
többek között azért, mert a pályázati források jelentősen beszűkültek. Mindez tavaly tetőzött, de
még idén sem rendeződött teljesen a helyzet.
— A helyzet ugyanakkor differenciált is egyben — tette hozzá. —
Akadnak kiemelkedő példák is a
megyében is, ahol a civilek hatalmas lelkesedéssel és eredményesen végzik a munkájukat.
forrás: beol.hu, 2013.05.27.
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PÁLYÁZATOK
Pályázat segédeszköz vásárlás
támogatására vakok és
gyengénlátók részére
Az
Magyar
Vakok
és
Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) pályázatot ír ki
az MVGYOSZ természetes személy tagjai részére segédeszköz
vásárlás támogatás céljából.
A pályázat célja: pályázat kizárólag a látássérültek számára életvitelt könnyítő segédeszköz vásárlás támogatására nyújtható be
(ide értve a vakvezető kutya
használatba vételi díja is).
Pályázók köre:
Magánszemélyek: az MVGYOSZ
természetes személy tagjai
(egyéni tagok, akik tagsági jogviszonyukat az MVGYOSZ-nél, és
nem annak valamely tagegyesületénél tartják fenn).
A pályázaton szétosztható támogatás összesen 116.585- Ft.
Pályázni kizárólag írásban, a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapon lehet. A pályázathoz csatolni kell a tagsági igazolvány fényképes és bélyeges
oldalának fénymásolatát!
A beérkezett pályázatokat az
MVGYOSZ a természetes személy tagokból létrehozott háromtagú bizottsága legkésőbb 2013.
július 31. napjáig bírálja el.
A pályázat benyújtási határidő:
2013. június 15.
Zöldövezet 2013 – Pályázat közösségi célú zöld területek létesítésének támogatására
A MOL és az Ökotárs Alapítvány
kétfordulós pályázatot hirdet közösségi funkciójú zöld területek
létesítésének támogatására a
Zöldövezet 2013 program keretében.
A pályázat céljai
•közpark, pihenőpark és kert,
iskolapark létesítésére vagy rehabilitációjára;
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•zöldfelületeket összekötő útvonalak mentén fasorok, pihenőhelyek,
kilátópontok létrehozására, vagy
vonzerejük növelésére;
•esetenként speciális célcsoportok
(pl. mozgáskorlátozottak) igényeit
kielégítő parkok létrehozására.
Pályázók köre: Magyarországon bejegyzett civil szervezetek: egyesületek, alapítványok.
Egy szervezet csak egy programmal
pályázhat.
A pályázat 2 részből áll:
•Ötletpályázat
•Közösségi tervezési folyamat
Első lépésként a pályázónak egy ötletpályázatot kell benyújtania, amelynek az
alábbiakat kell tartalmaznia:
•a pályázó szervezet (és közösség)
bemutatását;
•a kiválasztott terület rövid bemutatását;
•a közösségi akció megtervezésének
vázlatát;
•az elképzeléseket arról, hogy hogyan fogják bevonni a helyi közösséget a folyamatba.
A felújítandó közpark nem lehet
kisebb 1500 nm-nél.
A felújított területnek közösségi
funkciókat kell ellátnia, a közösség
használatára kell készülnie. Ennek
megfelelően a területnek a közösség
számára folyamatosan hozzáférhetőnek kell lennie.
A pályázatok beadása az Ökotárs
Alapítvány honlapján
(www.okotars.hu).
Az ötletpályázatok beérkezésének
határideje: 2013. július 15. 17 óra
A II. fordulós pályázatok beérkezési
határideje: 2014. január 6. 17 óra
További információ:
zoldovezet@okotars.hu

LEADER 2013 – Pályázat versenyképességi, környezetgazdálkodási és életminőség javító
projektek támogatására
A vidékfejlesztési miniszter rendeletet adott ki a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013ban nyújtandó támogatások
nyújtásáról.
A LEADER pályázat célja
1.Az alábbi intézkedések keretében megvalósuló projektekre
vehető igénybe támogatás a
LEADER tervben foglaltaknak
megfelelően:
•versenyképesség,
•környezetgazdálkodás,
•életminőség javító intézkedés.
2. Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekhez kapcsolódóan a fejlesztés típusa szerint az
alábbi célokra vehető igénybe
támogatás:
•közösségi célú fejlesztésre,
•vállalkozási célú fejlesztésre.
Pályázók köre
Közösségi célú fejlesztések
Pályázat benyújtására jogosult a
LEADER HACS illetékességi
területéhez tartozó településen
működő
•települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel
rendelkező
•önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja,
•nonprofit szervezet, valamint
•egyház.
A pályázat benyújtásának előfeltétele többek között, hogy az
ügyfél rendelkezzen a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) által kiadott
támogató nyilatkozattal.
A támogatás igénybevételének
általános feltételei
A (2) bekezdésben meghatározott célokra irányuló fejlesztések
esetén támogatható tevékenységek:
E-Napraforgó

•építés,
•gépbeszerzés,
•eszközbeszerzés,
•rendezvény előkészítése és megvalósítása,
•képzés előkészítése és megvalósítása,
•tanulmánykészítés,
•marketing, vagy
•az a)–g) pontokba nem sorolható, a Vhr. 31. §-ában nem szereplő
egyéb tevékenység.
A
pályázat
benyújtása:
A
LEADER pályázatokat elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
lehet benyújtani a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatalhoz
2013. június 17-én 08:00 órától
forráskimerülésig, de legkésőbb
2013. augusztus 31-én 18:00 óráig.
A pályázati feltételeket a Helyi
Vidékfejlesztési
Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támo-

gatások részletes feltételeiről szóló
a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet
tartalmazza, a Magyar Közlöny
(2013. évi 79. szám) 51316. oldalán.
Fontos információk találhatók a
LEADER TK3 jogcím tájékoztató c.
dokumentumban is.
Életünk – Élet- és házasságtörténeti írói pályázat időseknek,
nyugdíjasoknak
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a korábbi évek sikerére tekintettel 2013-ban is meghirdeti életés/vagy házasságtörténeti írói pályázatát.
A pályázat célja, hogy a sok esetben csupán az elbeszélők emlékei
között élő történetek, események,
hagyományok, szokások, morális
értékek átörökítődjenek a következő nemzedékek számára.
Pályázók köre: Magánszemélyek:
60 év feletti természetes személyek.

Beadható pályázatok száma: pályázónként egy pályázat.
Témakörök
•életút, pillanatképek
•történetek és történelem
•a házasság összetartó ereje
A beérkezett pályázati műveket
szakmai Bíráló Bizottság értékeli.
A pályázatok az alábbi díjazásban
részesülnek: 100 pályamű pályaművenként bruttó 50.000 Ft díjban
részesül.
A pályázat benyújtási határideje:
2013. július 04. 23:59.
A megfelelően kitöltött adatlapot
és a pályaművet elektronikus formában
kell
megküldeni
az
eletut@ncsszi.hu címre.
További információ: NEMZETI
CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET - Telefon: (06-1) 237
-67-82 vagy a (06-1) 237-67-96;
eletut@ncsszi.hu

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
Megyei civil műhely
A Közösségfejlesztők Békés
Megyei Egyesülete – az előző
évi hagyományokhoz kapcsolódóan – ebben az évben is megrendezi a civil szervezetek, közművelődési intézmények vezetőinek, munkatársainak, önkénteseinek bentlakásos műhelyét
2013. augusztus 9-11 között, Doboz-Szanazugban. A program
szakmai keretét „A KULTURÁLIS ÉLET FEJLESZTÉSÉNEK
TERÜLETEI:
KÖZÖSSÉGI
MŰVELŐDÉS; ÁLLAMPOLGÁRI AKTIVITÁS; MÉDIA;
MARTKETING” című konferencia adja; amelynek részletes
programja július 1-től a civilek.csabanet.hu honlapon olvasható. Jelentkezés, bővebb információ: telefon – 66/333 263; email: civil@kfbme.hu
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Vidékfejlesztési Információs Nap
a vidék- és területfejlesztők, a helyi
stratégiai tervezők, a civil szervezetek és az önkormányzati szakember e k
t a l á l k o z ó j a .
A rendezvény helyszíne: Kondoros,
az Integrált Közösségi Szolgáltató
Tér (IKSZT) (Hősök tere 4-5.);
időpontja: 2013. június 19. 15:30 óra.
PROGRAM
15:30 – 16:00: Regisztráció
16:00 – 16:10: Köszöntő – Dankó
Béla, Kondoros Nagyközség polgármestere, a térség országgyűlési
képviselője
16:10 – 16:25: A házigazda IKSZT
tevékenységének bemutatása – Jankovics Nikolett, a házigazda IKSZT
munkatársa
16:25 – 16:55: Pályázati lehetősége,
projektötletek - Gyebnár Péter, a
MNVH Békés megyei referense
16:55-től: Kérdések és válaszok Helyszíni MNVH regisztrációs lehetőség
Általános tájékoztatás, információ:
Gyebnár Péter –
bekesmegye@nakvi.hu, 30/6541686

Családi nap
A Nagycsaládosok Kétsopronyi
Egyesülete 2013. június 29-én 1212.3O-tól Családi napot szervez,
melynek a helyi művelődési ház
ad otthont. Sok színes programmal várjuk az ide látogatókat.
13.00 -17.00 óra között folyamatosan lesz ugráló vár, arcfestés, kézműves sátor, lovaskocsikázás.
14.30-órától vegyes korosztályú
ügyességi, humoros csapatversenyen vehetnek részt az érdeklődők. 17.00 órakor kezdődik Molnár Imre bűvész trükkjeinek bemutatója; 18.00-tól „Mennyire ismered a párodat?” címmel humoros vetélkedő veszi kezdetét a jelentkező párok bevonásával, valamint rajzversenyen vehetnek részt
az érdeklődő gyerekek. 19.30 órakor házasságuk kerek évfordulóját
ünneplő párok fogadalmának
megerősítése következik, anyakönyvezető vezetésével.
E-Napraforgó

20.00 órakor kezdetét veszi a vacsora, Farkas Béla háttérzenéjével.
A rendezvényre szeretettel várunk
minden olyan érdeklődőt, aki szeretne egy szép délutánt eltölteni
igazi családias hangulatban a településen. Bővebb információ kérhető Péterné Novák Krisztinától a 0670/431-75-80 telefonszámon.
Körös-Völgyi Sokadalom
A Gyulai Vár mellett június 28-30
között megrendezésre kerül a
Körös-Völgyi Sokadalom, a megye
legnagyobb népi kézműves értékeit, népművészeti hagyományait
bemutató fesztivál.
A színpadi programok mellett kézműves versenyekkel, mesterség
bemutatókkal, népi játszótérrel,
játszóházzal és népművészeti vásárral is várják az érdeklődőket.

VIII. Tótkomlósi Nemzetközi
Szenior Úszóverseny
A verseny ideje: 2013. július 13.
Helye: Rózsa Fürdő, Tótkomlós
Kossuth u. 2.
A verseny célja: a felnőtt lakosság
rendszeres testmozgásának elősegítése, az egészség fenntartása, megőrzése, az úszás népszerűsítése, a
hazai és nemzetközi kapcsolatok
ápolása, elősegítése, a versenyzési
lehetőség biztosítása.
A verseny rendezője: Tótkomlósi
Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület, Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége és a Rózsa Fürdő.
A szeniorúszó egyesületek nevezésén kívül az egyéni jelentkezőket is
szívesen várjuk, hiszen a rendezvény fő célja, hogy a versenyen
2013. június

keresztül népszerűsítsük az úszást
és az egészséges életmódot mindenki számára.
Július
13-én,
szombaton
a
„Tótkomlósi Rozmárok” és a Rózsa Fürdő szeretettel várja a szurkolókat és azokat is, akik csak szórakozni szeretnének ezen a kellemes, napsütéses nyári napon és
szeretnék látni a dél-alföld legszebb rózsáját. Versenyünket megtiszteli személyes közreműködésével Szabó József (Joe) világ és olimpiai bajnok úszó.
A versenykiírás megtekinthető a
www.totkomlosirozmarok.hu,
www.mszuosz.hu honlapon. Információ kérhető: Kancsó Jánostól a
kancso@mail.totkomlos.hu e-mail
címen.

válnak, a közösségi élmény megtapasztalásával aktívabbak lesznek, szívesebben tesznek is a közösségért a tábori részvételt követően. Gyakran is iskolai DÖK
vállalja a részvételi díj egy részét,
s jutalomból küldi a résztvevőt.

Táborozási felhívások

Amatőr zenei táborunk valójában
gitárosok táborát jelenti. Kicsik és
nagyok, kezdők és haladók is
jöhetnek akusztikus és elektromos gitárral egyaránt. Oktatóink
kiváló zenészek, többen hazai és
nemzetközi sikerekkel, CD-vel is
büszkélkedhetnek. A tábor ideje
alatt két koncertet is rendezünk,
többen egy templomi koncerten
is szerepelnek, illetve a záróesten
minden gyerek és oktató közösen
zenél. Koncertjeink nyilvánosak,
a szülők is meghallgathatják.

A Dél-alföldi Regionális
Közművelődési
Egyesület
együttműködve a Békés Megye Népművészetéért Alapítvánnyal 2013-ban is meghirdeti nyári ifjúsági táborait.
Táborainkba olyan 12-18
évesek jelentkezését várjuk,
akik szeretnének jó programokat,
jó társaságot, s értelmes, érdekes
elfoglaltságot maguknak.
A Diákönkormányzati táborunkban a közel két évtized alatt több
mint 600 gyermek és fiatal vett
részt. Sok-sok játékkal, nem formális módszerekkel az egyéni és közösségi érdekérvényesítés technikáit igyekszünk átadni, a gyerekek
életkori sajátosságainak megfelelően. Nem csak a DÖK-tagoknak és
vezetőknek, hanem bárki számára
érdekes lehet az önismeret, kommunikáció tréning módszerrel történő megközelítése. Sok olyan játékot tanítunk, amik lassan feledésbe
mennek, s amiket akár osztályokban, kirándulásokon, baráti körben
is játszhatnak együtt. Tapasztalataink szerint a gyerekek nyitottabbá

A Diákújságíró, diákrádiós táborban a jelentkezői létszámtól
függően indulnak a csoportok
külön vagy együtt. A résztvevők
látogatást tesznek a Békés Megyei Hírlap szerkesztőségében
illetve a Csaba Rádióban. Elkészítik együtt a tábori újságot, melyet
minden résztvevő hazavihet kinyomtatva. A rádiósok konferálnak, megismerkedhetnek a stúdiótechnikával, megfelelő létszám esetén szerkesztett műsorokat készítenek.

Táborainkról részletesebben tájékozódhatnak az érdeklődők a
csatolt kiírásokból, illetve korábbi
táborok fotóit megtekinthetik a
facebook-on a DARKE-táborozók
csoportban
(https://www.facebook.com/gr
oups/142405232441412/photos/)
A három tábor önálló szakmai
tematikával és közös szabadidős
programokkal kerül megrendezésre.
Táboraink helyszíne: Kétegyháza, Harruckern János Közoktatási
Intézmény, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Időpontja: 2013. július 8-13.
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Jelentkezési lehetőség: A jelentkezési lap beküldésével, mely a
http://darke.csabanet.hu oldalról
is letölthető.
Bővebb információ: Kölcseyné
Balázs Mária - 30-567-4450

Gyulai
Közművelődési
és
Vizimentő
Egyesület
tábori
felhívásai
NON-STOP
LOVASTÁBOR
GYEREKEKNEK!
(pónilovakkal, vízi és kézműves
programmal)
Tábor időtartama: 2013. július 15 augusztus 16.
Tábor helye: Gyula - Kisökör-járás
Fogadó Ház (Duzzasztó a Fehérkörös partján)
Részvételi díj: 4500.-/fő/nap. A
részvételi díj fizetése: jelentkezéskor előlegként 5000-Ft-ot, a fennmaradó összeget pedig a tábor kezdetekor kell fizetni.
A NON-STOP azt jelenti, hogy a
tábor folyamatosan megy…TE akkor jössz és addig maradsz, amíg
jól érzed magad! Fontos, hogy előtte két nappal jelezd.
Tábori szolgáltatások: napi 5 alkalommal étkezés, gyakorlott lovas
oktatók, 5 közepes póniló, csónakázásnál szakképzett vízimentő. Elhelyezés sátrakban, vagy az épületben. TV, Internet nincs, viszont
lesznek új barátok, kalandok! Hálózsákot és kerékpárt hozhatsz.
A táborba 7 éves kortól olyan fiúklányok részvételét várjuk, akik szeretnének
megtanulni
lovagolni,szeretik a természetet, vizet, szívesen töltenek egy pár napot velünk. (18 éves korig szülői engedély és orvosi igazolás szükséges).
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VÍZIMENTŐ TÁBOR
Tábor időtartama:
2013. július 22-27.
Tábor helye: Gyula, Fogadó és Tájékoztató Ház a Fehér-Körös partján
Részvételi díj: 25.000-Ft./fő.
Csoportnak kedvezményt adunk.
A részvételi díj fizetése jelentkezéskor 5000-Ft, a többi érkezéskor.
A táborba - 12 éves kortól - úszni
tudó fiúk-lányok részvételét várjuk, felső korhatár nincs. 18 éves
korig szülői engedély és orvosi
igazolás szükséges.
Tábori szolgáltatások: EVEZÉS, ÖNVÉDELEM, VÍZIMENTÉS, ÉLETMENTÉS, KEREKEZÉS és sok
más egyéb program. A vízimentés
intenzív oktatás, igény szerint
vizsgával. Környékbeli nevezetességek megtekintése, kerékpártúra
csoportosan, vezetővel.
Elhelyezés sátorban, hálózsák
szükséges.
Információ: Cs. Szabó András
táborvezető; E-mail:
gykvegy@vipmail.hu; Tel:
+3670/360-4773; +36 30/2336395
INGYENES
NYELVTANFOLYAMOK!
A Körös-sárréti Civil Szervezetek
Szövetsége a TÁMOP 2.1.2 projekt
keretében ingyenes angol nyelvtanfolyamokat szervez a Szeghalmi Civil Információs Ponton.
A projekt támogatja azon 18. életévet betöltött felnőtteket, akik
nem állnak középiskolával, felsőoktatási
intézménnyel
tanulói/hallgatói jogviszonyban, és
ezen képzési programmal párhuzamosan nem vesznek részt hazai
vagy európai uniós forrásból tá-

mogatott, idegen nyelvi és/vagy
informatikai képzésben. A hallgatói/tanulói jogviszonnyal rendelkezők esetében kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben
részt vevők. A tényleges jelentkezés előtt regisztrációra van szükség. Az egész életen át tartó tanulás elvét érvényesítve felső korhatár nincs.
A tanfolyamok 12-14 fővel indulnak 80-90 órában, melyeknek
költségét a projekt támogatja.
A képzési díj tartalmazza a tananyag díját is. A képzés sikeres
elvégzése után tanúsítványt kap a
képzésben résztvevő. Képzési díj:
kb. 1800 Ft!
A képzés sikeres elvégzése 10 % nál kisebb hiányzást és sikeres
tanfolyami záró tesztet jelent. A
képzés megkezdése előtt a résztvevő előzetes tudásszint-felmérés
szolgáltatást vehet igénybe. A
képző intézmény a résztvevőkkel
felnőttképzési szerződést köt.
Választható nyelvi szintek angol,
német, olasz, francia, spanyol
nyelvekből:
KER A1 - minimum szint
KER B1 - küszöbszint
Képzési helyszín Szeghalmon:
Szeghalmi Civil Információs Pont,
Szeghalom, Bajcsy-Zs. u. 21/2.
Érdeklődés esetén Füzesgyarmaton, Bucsán, Kertészszigeten, Körösladányban,
Dévaványán,
Ecsegfalván is szervezünk csoportokat!
A végleges jelentkezés a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes
oldalán
/www.tudasodajovod.hu/ történik. A jelentkezéseket a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal bírálja el. Egyesületünk munkatársai az érdeklődőket, előzetesen
regisztrálókat szívesen tájékoztatják, segít a jelentkezések lebonyolításában e-mailben, telefonon és
személyesen is.
Információ:
A Szeghalmi Civil Információs
Pont: tel: 30/3802418, Email:
sarreticivilek@gmail.com
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK…
Megjelent a Pályázatfigyelő
eHetilap
A pályázati forrás a fejlesztés és a
talpon maradás egyik eszköze,
ami mindenkinek rendelkezésére
áll. A lap abban segíti az olvasóit,
hogy ne a véletlenen múljon értesülnek-e az aktuális kiírásokról.
Az elmúlt héten kiírt pályázatok
teljes szövegét tartalmazza több
más a sikeres pályázáshoz hasznos dolog mellett. A tartalomjegyzékből a pályázatok címére kattintva láthatja azok teljes szövegét.
Hétfőnként digitálisan, pdf formátumban jelenik meg. A korábban
megjelent még aktuális pályázatok listája alapján egy kattintással
a pályázat szövegére ugorhat a
Pályázatfigyelő weboldalán.
Hetente átlagosan 20-25 pályázat
jelenik meg. A pályázati kiírások
mellett olyan cikkeket is megjelentetünk, amelyek segítenek eligazodni a pályázatok világában. Közöljük a pályázatokkal kapcsolatos eseményeket, híreket is.
A két évtizedes múlttal rendelkező Pályázatfigyelő nyomtatott
havilap, a felgyorsult pályáztatás
miatt, már nem tarthatott lépést az
olvasók igényeivel, ezért 2013 januárjától elektronikus hetilap váltotta fel, ez a Pályázatfigyelő
eHetilap, melyet minden hétfőn
eljuttatunk az Ön e-mail címére
PDF-formátumban.
Linkelő: Pályázatfigyelő eHetilap
E-Parola
Új korszak kezdődik a közösségfejlesztés szakmai folyóirata, a
Parola életében, hiszen a lap 2013tól elektronikus formában jelenik
meg.
A folyóirat a közösségi fejlesztőmunkáról szól - annak kulturális,
szociális, környezetvédelmi, szövetkezetfejlesztési vonatkozásairól.
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Arról, hogy egy település, falu, városrész milyen módon tudja felszínre hozni, mozgósítani belső
erőforrásait, hogy egy civil szervezet hogyan fogalmazza meg és érvényesítse érdekeit, hogy a helyi
társadalom hogyan szervezze meg
önmagát. A lap elemez, bemutat
sikeres - és kudarcot vallott - kísérleteket, amelyekben a települési
önkormányzatok együttműködést
keresnek helyi önszervező közösségekkel.
Tudósít konferenciákról, szakmai
találkozókról, tréningekről - képzésekről, amelyek a nonprofit szektor
fejlesztését szolgálják, bemutatja a
projektek, pályázatok elkészítésének módját, a különféle aktuális
külső források: alapítványok és
más pénzalapok elérhetőségét.
Megismertet a társadalom három
szektorának
az
állami
(önkormányzati), a piaci és a civil
szektor - együttműködésének: a
partnerség elvének lényegével.
Népszerűsít tanfolyamokat, könyveket, kiadványokat amelyek a közösségi munkáról szólnak. Ír társadalmi, cselekvési technikákról ezek elméleti és gyakorlati hátteréről. A Parola a közösségfejlesztés
hazai és külföldi tapasztalatait,
szakmai eseményeit tárja nagy terjedelemben az olvasó elé. A laikus
számára is érthetően, s a szakember
számára is kamatoztathatóan.
Főszerkesztő: Péterfi Ferenc
http://www.kka.hu/
_Kozossegi_Adattar/
PAROLAAR.NSF/%C3%89vek%
20szerinti?OpenView
Honnan szerezzenek pénzt a
civilek?
A civil szervezeteknek nem érdemes csak az államtól várni a támogatást, és csak az egy százalékok
megszerzésére építeniük a stratégiájukat – hangzott el egy szakmai
konferencián. Sőt, miután egyre
kevesebb lesz a működési típusú

támogatás, projektszerű gondolkodásra van szükség – mondta
Semperger
Dorogi
Kinga,
a
ProjectMine Kft ügyvezető igazgatója, aki szerint a civil szervezeteknek az államinál lényegesen szélesebb forráslehetőségeik vannak.
Az Európai Unió által társfinanszírozott programok és a hazai civil
működési pályázatok (NEA) mellett számos egyéb alternatív lehetőség is van, mondják a szakértők.
Ilyen például a Norvég Alap mely
együttműködések támogatásával
segíti a civil szervezetek közösségépítő, hálózatfejlesztő és kapacitásnövelő hatásait, de szintén említést
érdemelnek a különböző nagykövetségek, nagyvállalatok által elérhető forráslehetőségek, melyeket
egy-egy adott cél érdekében írnak
ki. Vannak olyan uniós támogatási
programok – és az új 2014-2020-as
EU-s költségvetésben még több
ilyen lesz –, ahol több tagországból
közösen kell projekteket megvalósítani.
Hiába május a legfontosabb hónap,
egész évben hatékony kommunikációt kell folytatniuk azoknak a civil
szervezeteknek, amelyek működésében a személyi jövedelemadó 1
százalékos felajánlása is meghatározó – mondja Miha Tamás, a Human Dialog Kft. ügyvezető igazgatója. Az adományozás nem egyenlő
az 1 százalék felajánlásával, mert
utóbbi igazából állami támogatás,
amit az adózók osztanak szét a jogosult szervezetek között. A magánszemélyeknek szóló adománygyűjtő kampányoknál három objektív mérőszámot érdemes szem előtt
tartani (átlagadomány, válaszadási
arány, megtérülési mutató), de érdemes figyelni az adományozás
rendszerességét is.
A nálunk fejlettebb országokban az
átlagos adomány elérheti a magyarországi nagyjából 2000 forintos értéknek akár háromszorosát is (15-20

E-Napraforgó

euró lehet), viszont az adományozási arány egyértelműen alacsonyabb. A magasabb átlagadománynak köszönhetően azonban
külföldön a megtérülési mutató
mégis kedvezőbb, és ott nagyobb
a tudatosan, ezáltal rendszeresen
adományozók aránya is.
Az 1 százalékos lehetőséget Magyarországon vezettek be először,
de azóta még további öt európai
országban működik hasonló intézmény. Van, ahol 0,5 százalék
(Olaszország), és a szervezet tevékenységétől függően (pl. rákkutatás) csak korlátozott a felajánlhatóság, ráadásul az állam a felosztható teljes összeget is befagyaszthatja egy szinten, ha éppen túl
soknak ítéli az adott évi adóbevételekből így eltérített összeget.
Másutt a cégek előtt is nyitott a
felajánlási lehetőség (Szlovákia),
illetve akad, ahol a mérték 2 százalékos (Románia). A felajánlással
élők aránya nálunk és az olaszoknál a legnagyobb, mintegy 60 százalékos.
A válság hatására főleg a céges
adományozás szorult vissza, a
magánszemélyek adományozási
hajlandósága inkább stagnál, 1
százalékot pedig évről-évre egyre
többen ajánlanak fel, az összeg
viszont az szja kulcsok csökkenése miatt drasztikusan visszaesett.
Általában a súlyos vagy gyógyíthatatlan beteg gyerekekkel és felnőttekkel, a gyerekek szociális
ellátásával foglalkozó, valamint
állatmenhelyeket
működtető
szervezetek gyűjtik a legtöbb 1
százalékot, de jut a fogyatékkal
élők és a természetvédelem számára is. A sort a nemzetközi humanitárius célok zárják. A tavalyi
tapasztalat az, hogy az 1 százalékos torta jelentős zsugorodása
ellenére egyes helyi állatvédők és
iskolai alapítványok is szép növekedést tudtak elérni.
A tavalyi magyar 1 százalékos
felajánlásoknál a top 50-es élmezőny gyakorlatilag nem változott,
két szervezet kivételével ugyan2013. június

azok szerepeltek a toplistán, akik
2011-ben is. Helycserék viszont
történtek: a korábbi első Gyermekrák Alapítványtól a Daganatos.hu
Alapítvány tartósan átvette a vezető helyet. A többség kevesebb
bevételt volt kénytelen elkönyvelni, mindössze nyolcan tudtak több
felajánláshoz jutni, mint egy évvel
korábban. Közülük is kiemelkedik
a Baráthegyi Vakvezető Kutya
Iskola Alapítvány. A mezőny ezt
követő részében ugyanakkor voltak drámaibb visszaesések. Miha
Tamás idén nem vár nagy változást sem a felajánlások mértékét,
sem pedig a személyi jövedelemadó összértékét tekintve.
forrás: index.hu

Civil kudarc a neten?
Egy most elkészült gyorselemzés
gyászos képet fest a hazai nonprofit szféra webes jelenlétéről, de
óriási a digitális szakadék a civilek
között. A legtöbb adófelajánlást
kapó szervezetek félmilliós rajongótáborral rendelkeznek a közösségi médián, mások évtizedes lemaradásban vannak.
forrás:
http://
www.marketingszoveg.com/
trendelemzes/civil-kudarc-aneten
Félmilliós online közösség
A civilek internetes jelenlétét vizsgáló felmérés közel száz nonprofit szervezet webes jelenlétét
tekintette át, külön hangsúlyt fektetve az adófelajánlások nyerteseire.
Egyértelműen kiderült, hogy a
legtöbb támogatást nyerő szervezetek nagy hangsúlyt fektetnek
internetes jelenlétükre és különösen a Facebookon való kommunikációra. Köztük teljesen általános
a tízezer főt meghaladó rajongótábor, de vannak százezer főt meghaladó Facebook oldalak is. A tíz
legtöbb adófelajánlást kapó szervezet online-közössége 505 ezer
főt számlál. Az első helyezett a
197 ezer tagot számláló Együtt a

Leukémiás Gyermekekért Alapítvány.
Böjte Csabáék a legaktívabbak
Szinte mindegyik szervezetnél
megfigyelhető, hogy míg a közösségi médián naponta, vagy akár óránként adnak közzé új tartalmat, addig a honlapjuk frissítése heti egykét alkalomra korlátozódik. A
Facebookon a legaktívabb az elmúlt
időszakban a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány volt, amely szinte óráról-órára közöl bejegyzéseket, írja a
marketingszoveg.com felmérése.
A weboldalak általában megfelelő
színvonalúak, de, még ezek a szervezetek is alig használják ki az internet lehetőségeit. Az e-mail marketing 10% alatt marad, a videók
használatával is csak a szervezetek
fele él, az internetes hirdetéseket
viszont egyre szélesebb körben
használják,
derül
ki
a
marketingszoveg.com
felméréséből.
Digitális szakadék a civilek között
A civilek között azonban óriásiak a
különbségek. A legtöbb felajánlást
szerző civilek weboldala általában
igényes, egyedi megjelenéssel rendelkezik, azonban a megvizsgált
többi non-profit szervezet webes
jelenléte nagyon gyenge és csak egy
-egy szervezet emelkedik ki az átlagból.
A weboldalak minőségét osztályozva a civilek weboldalai gyenge minősítést kaptak, igen gyakori az egy
évtizeddel ezelőtti megoldásokat és
megjelenéseket alkalmazó oldalak.
Nem ritkák a valamilyen tartalomkezelő rendszerre épülő, félkész
weboldalak sem.
Mozgássérültek hátul, karitatívak elöl
A szektoron belül különösen az
érdekvédelmi, kulturális és oktatási
célból létrejött szervezetek weboldalai az igénytelenek. A sor végén
a mozgássérülteket támogató civilek honlapjai vannak. Ellenpontként
a
karitatív,
gyermekegészségüggyel és környezetvédelemmel foglalkozó oldalak említhetőek meg.
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Természetesen vannak üdítő kivételek minden területen. Az érdekvédők közül például kiemelkedik
a Társaság a Szabadságjogokért,
míg a zöld szervezetek közül a
Tudatos Vásárlók a példája annak,
hogy lehetnek sikeresek a civilek a
weben.
Honlap helyett a Facebook
A tartalomfrissítés gyakoriságát
tekintve, megszokott jelenség,
hogy a szervezetek weboldalukat
elhanyagolva
inkább
a
Facebookon
kommunikálnak
szimpatizánsaikkal. Ennek oka,
vélhetően az, hogy a weboldal
szerkesztése több hozzáértést igényel, mint a közösségi média használata.
Az átlagos civil szervezet onlineközössége a Facebookon, azonban
nem jelentős, jellemzően néhány
száz fős rajogótáborral rendelkeznek, amelyből szigetként emelkednek ki az állatvédő, és gyermekegészségüggyel foglalkozó, illetve
a karitatív szervezetek oldalai.
A közösségi média sikere azonban
csak viszonylagos. A honlappal
rendelkező
civil-szervezeteknek
csak
50%-a
van
jelen
a
Facebookon.
Online marketing gyerekcipőben
Az azonban egyértelmű, hogy az
online marketing lehetőségeit még
alig használja ki a civil szféra.

Videótartalmat, csak húsz százalékuk tölt fel az oldalára, hírlevelet
kevesebb, mint 10%-uk használ. A
tartalomfejlesztés gyerekcipőben jár,
a szervezetről közölt hírek mennyiség nagyon csekély, minősége pedig
alacsony színvonalú.
Tudatos kereső optimalizációra,
linképítésre utaló nyomokat pedig
szinte nem is lehet fellelni a nonprofit szektor weboldalain.
És a lehetőségek
A tavalyi évben az adózóknak alig
több mint fele ajánlotta fel adójának
1%-át valamely célból, így a felosztható pénzekből több mint tízmilliárd forint az államnál maradt. A
civil szervezeteknek tehát még óriási lehetőségeik vannak a felajánlások megszerzésében, amelynek
egyik legfontosabb eleme lehetne a
szervezetek láthatóságának és kommunikációjának javítása. A gyorsfelmérés eredményei alapján azonban
a non-profit szektor alig fordít figyelmet az internetes jelenlétre, és
az online-marketing eszköztárából
pedig még a legsikeresebb szervezetek is keveset használnak. Ma a hazai lakosság mintegy kétharmada
használja az internetet rendszeresen, a Facebook felhasználók száma
meghaladta a 4,4 millió főt. Az online-marketing professzionális felhasználása jelentős kitörési pont
lehetne a non-profit szféra számára.

Indul a hatodik Civil Licit
2013-ban ismét megrendezzük a
Civil Licitet! A rendezvény célja,
hogy a civil szervezetek uniós
projektek keretében megszerzett
és felhalmozott jó gyakorlatai a
vállalatok, for-profit szervezetek
működésébe is beépüljenek.
Célunk, hogy a két szektor között partnerség, hosszú távú
együttműködés alakuljon ki.
A Civil Licit egy fenntarthatósági aukció, ahol a pályázaton
nyertes civil szervezetek kínálhatják árverésre a társadalmi és
környezeti fenntarthatóság megteremtéséhez hozzájáruló szolgáltatásaikat, melyek segíthetik
a vállalatok produktív sokszínűségének fejlesztését.
A Civil Licitet a tervek szerint
2013. november 12-én rendezzük meg, ahol a felkínált szolgáltatásokra kis, közepes és
nagy vállalatok licitálnak.
További információ a pályázati
kiírásban szereplő információs
napok
egyikén,
az
info@civillicit.hu e-mail címen,
illetve a 06 1 240 38 03-as telefonszámon szerezhető.
Pályázzon Ön is és legyen több
vállalati partnere!
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

forrás: www.nonprofit.hu

KIADVÁNYAJÁNLÓ
Új KSH kiadvány: A nonprofit
szervezetek humán erőforrása
A kiadvány a nonprofit szektor
humánerőforrás-helyzetét a munkavállalók demográfiai jellemzőinek, illetve a foglalkoztatottak speciális csoportjai munkaerő-piaci
helyzetének elemzésével mutatja
be.
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Ismerteti továbbá a bérek alakulását
az egyes foglalkoztatási típusokban,
valamint a bérköltség finanszírozási
forrásait, valamint a munkaerőtoborzás módját, illetve a humánerőforrás-ellátottság jellemzőit is.
Forrás, bővebben: ksh.hu

E-Napraforgó

KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE SZOLGÁLTATÁSAI
Tanácsadások civil szervezetek részére:
Pályázati tanácsadás:
a civil szervezetek számára kiírt pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás: megfelelő kiírások felkutatása, adott pályázaton való részvétel feltételeinek, a megvalósítással járó jogi és pénzügyi kötelezettségek, a pályázatban rejlő lehetőségek és veszélyek ismertetése, dokumentáció összeállításával, elszámolással, fenntartási időszakkal kapcsolatos technikai, szakmai tanácsadás.
Nemzeti Együttműködési Alap pályázataival kapcsolatos tanácsadás:
- pályázati kiírások tartalmának és a pályázat benyújtás, megvalósítás folyamatának ismertetése
- szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalók bemutatása
A személyes tanácsadás díja: 2000 Ft/óra
EPER rendszer használati tanácsadás:
az EPER pályázati rendszer használatának megtanítása, hogy a szervezet szakszerűen pályázhasson, módosíthasson illetve írhassa meg szakmai és pénzügyi beszámolóját!
- Regisztrácó elkészítése
- Elektronikus pályázat benyújtása, szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítésének ismertetése, bemutatása
A személyes tanácsadás díja: 2000 Ft/óra
Civil szervezetek létrehozásával, működtetésével kapcsolatos tanácsadás:
civil szervezetek létrehozásával kapcsolatos alapvető tudnivalók, adatlapok, formanyomtatványok
és kitöltésükkel kapcsolatos ismeretek átadása, gyakorlati segítségnyújtás civil szervezetek működtetéséhez
A személyes tanácsadás díja: 2000 Ft/óra
Könyvelési és adózási tanácsadás:
a civil szervezetek alapításának, működtetésének, közhasznúsági fokozatával, illetve az ügyfelek
nem pályázati forrásból megvalósuló programjainak, szolgáltatásainak könyvelési és adózási kérdéseivel kapcsolatos tanácsadás.
A személyes tanácsadás díja: 3000 Ft/óra
Helyszín: Ibsen Ház—Békéscsaba, Andrássy út 3. (I. emelet)
A személyes tanácsadások igénybevételéhez előzetes egyeztetés szükséges a civil@kfbme.hu e-mail elérhetőségen, vagy a 66/333-263-as telefonszámon!
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
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