E-Napraforgó
KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
„Egy-mást” segítő beszélgetések hétvégéje
Doboz-Szanazugban
A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete augusztus 9-11. között
rendezte meg hagyományos bentlakásos szakmai műhelyét DobozSzanazugban. A 3 napos program keretében 40 fő - Békés megyében
működő civil szervezetek, informális közösségek, közművelődési intézmények vezetői, képviselői - a kulturális élet aktuális kihívásairól, hatékony fejlesztési lehetőségeiről tanácskoztak. A program szakmai keretét
„A kulturális élet fejlesztésének területei: közösségi művelődés; állampolgári aktivitás; média; marketing” című konferencia adta.

A pénteken kezdődő
műhely első előadója
Varga Máté, a Civil Kollégium Alapítvány igazgatója volt, aki a Polgárok Európai Évéről, általában a részvételről beszélt, illetve az Állampolgári Részvétel Hete
rendezvénysorozat történetét, kereteit, tanulságait mutatta be. Majd
Pocsaji Richárd, a Békés Megyei Hírlap felelős szerkesztője a média
helyi nyilvánosság fejlesztésében
betöltött
szerepéről tartott előadást, melyből megtudhatták a résztvevők,
hogy melyek a hírértéket növelő tényezők,
hogyan kerülhetnek a
civilek kapcsolatba a
médiákkal, milyen fontos a közösségi portálokon való jelenlét. A
témához kapcsolódóan
egy helyi lap - a Mezőberényi Hírmondó - bemutatására is sor került.

Ezt követően a résztvevő
szakemberek a „Legyél Te
Is
Önként-S!”-projektet
ismerhették meg Horváth
Judit tolmácsolásában. A
Barangoló
Közhasznú
Egyesület elnöke bemutatta az előzményeket, az
Önkéntes Pont működését, a népszerűsítő rendezvényeket és a Kaszaperen,
Mezőhegyesen,
Mezőkovácsházán, Nagybánhegyesen és Végegyházán zajló önkéntes akciók élményeit is megosztotta a jelenlévőkkel.

Gyebnár Péter - Békés
megyei referens - a Magyar Nemzeti Vidék Hálózat munkájáról tartott
tájékoztatójában a civilek számára elérhető
fejlesztési
forrásokra
fókuszált. A nap zárásaként a Miénk a tér! program keretében Horváth
László a Végegyházi
Sporthorgász Egyesület
Zöld Forrás projektjét
mutatta be.

Kiadja:
Közösségfejlesztők
Békés Megyei
Egyesülete
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A tartalomból:
Ez történt...
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Tájékoztatás a 2013.
rendelkező évi szja
1%-os civil kedvezményezettek részére
A 2012. évi Szja 1 %ának a felajánlásáról
szóló, 2013. rendelkező évi nyilatkozatokban az adófizető magánszemélyek
által
érvényesen megjelölt
kedvezményezettek
részére az állami adóhatóság 2013. szeptember 1-jéig juttatta
el
a
felhívótájékoztató
levelet,
amelyben a szervezetek tájékoztatást kaptak a részükre felajánlott Szja 1 %-os összeg
várható nagyságáról,
és azon törvényi feltételekről,
amelyek
meglétét a levél kézbesítését követő 30
napon belül igazolniuk kell.

A szakmai műhely második napján
Koszecz Sándor az online marketing világába kalauzolta el a jelenlévőket. Az Életfa Kulturális Alapítvány elnöke példákon keresztül
szemléltette a marketing lényegét, a
célcsoport elemzésének fontosságát,
az érdeklődés felkeltésének lehetséges módjait, a bizalomépítés és pozícionálás jelentőségét. Ezt követően a gyulai Hetedhét Játékváros
működését Szabó Enikő, a Mi egy
Másért Gyulai Gyermekekért Közhasznú Egyesület titkára mutatta
be. Előadásában kiemelte, hogy a
Játékváros „ötletét” a németországi
ditzingeni testvérvárosuktól vették
át, amelynek elsődleges célja a gyerekek demokráciára, önálló cselekvésre, a mindennapi ügyekben való
jártasságok, készségek megszerzésére való nevelése. 250 gyerek két
héten keresztül egy önálló, általuk
igazgatott, „minivárosban” éli az
életét, játékos formában.

Zsótér
Mária,
közművelődésimentálhigiénés szakember – a program következő előadója - a Csabagyöngye Kulturális Központban
megvalósuló önkéntesek képzésének tapasztalatait osztotta meg a
hallgatósággal. Az előadását követően két csoportban kreatív műhelymunka zajlott, melynek fő témája:
mit tehetnék én önmagamért, a barátomért, a családomért, a közösségemért és a településemért? A délután folyamán a Miénk a tér! program keretében Bálint Andrea, a Közösségfejlesztők
Békés
Megyei
Egyesülete munkatársa „Egy-mást”
segítő beszélgetést indított el,
amelynek során a résztvevők a
Nemzeti Együttműködési Alap pályázataival kapcsolatos tapasztalataikat vitathatták meg. Sor került még
néhány jelenlévő szervezet képviselőinek egyéni tájékoztatójára, tevékenységük, eredményes projektjeik
bemutatására is.

A program zárónapján Pocsajiné
Fábián Magdolna, a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
titkára szakmai beszélgetést kezdeményezett és felkérte a jelenlévőket, hogy ismertessék a szervezetük működését érintő aktualitásokat, felmerülő problémákat. Az
ilyen jellegű tapasztalatcserére
nagy igény mutatkozott, hiszen a
jelenlévők különböző területeken
– kulturális, szociális, szabadidős
– tevékenykednek, de felmerülnek olyan közös témák, amelyek
megvitatása a későbbi munka
során segítséget nyújthat. A szakmai műhely a hasznos előadások,
ismeretek átadásán túl a meglévő
kapcsolatok ápolására, illetve új
ismeretségek generálására is lehetőséget biztosít.

Közéleti táborok Békés-Dánfokon
A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete az „Együtt a
közösségekért!” (TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0325) projekt
keretében 2013 júliusában közéleti táborokat valósított meg
Békés-Dánfokon. A 3 hét alatt zajló bentlakásos témahetek
programjába - a projektben együttműködő általános iskolák
(Csanádapáca, Magyarhomorog, Békéscsaba, Kétsoprony,
Kunágota, Körösnagyharsány) - mindegyikéből 22 felső
tagozatos tanulót vontunk be. Az 5 napos tábor idején a
résztvevők a közélettel kapcsolatos ismereteiket bővítették
előadás formájában, interaktív feladatok megoldásával,
egyéni és csoportos munkában. A napi 3 órás szakmai műhelymunka során a diákok foglalkoztak a közösségi munka
sajátosságaival, a helyi nyilvánosság színtereivel, az újságkészítés módszertanával, a diákönkormányzatok tevékenységével, valamint találkoztak ifjúságsegítő szakemberekkel.
Az előadásokon való aktív részvételen túl mind a hat iskola
diákjai elkészítették a tábori újságot, melyhez felhasználták
a frissen szerzett ismereteket, megfogalmazták élményeiket,
a legemlékezetesebb foglalkozásokat, tábori momentumokat. A szabadprogram idején - minden nap - animátorok
vezetésével kreatív foglalkozások zajlottak, melynek keretében többféle kézműves technikával ismerkedhettek meg a
résztvevők. Kulturális műsort is szerveztünk a táborlakóknak, könnyűzenei koncerten és táncházi foglalkozáson vettek részt, mindkét műfaj nagy sikert aratott!
Butora Hajnalka
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EZ TÖRTÉNT…
Családi nap az egészség és sport
jegyében
A Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége 2013. augusztus
16-án rendezte meg a már hagyományos CSALÁDI EGÉSZSÉG ÉS
SPORTNAPJÁT, melyre a megye
nyugdíjas egyesületeinek, klubjainak vezetőit, sportszerető tagjait,
azok unokáit hívtuk meg. Békéscsabán a Tréning Centerben tartott
egész napos rendezvényen a bemelegítő torna után különféle labdajátékokban, nagyszülők és unokák
közös ügyességi játékaiban, nagymamák és nagypapák csapatversenyeiben mérhette össze tudását a
több mint 150 megjelent nyugdíjas.
A gyermekeknek arcfestéssel, aszfaltrajz versennyel, a nyugdíjas
hölgyeknek és férfiaknak egészségfelméréssel, szemvizsgálattal és
egyéb egészségügyi vizsgálatokkal
kedveskedtünk az Erika Optika, a
Príma Protetika és az ÁNTSZ jóvoltából. Azon résztvevők számára, akik nem szerepeltek, vagy nem
vettek részt a sport versenyeken az egész nap folyamán – a meghívott nyugdíjas tagtársaik változatos kultúrműsora (versmondók,
szólóénekesek) biztosította a jó
hangulatot. A sikeres rendezvény
végén levezető tornát tartottunk.
Szrenka Pálné
Együtt építik a helyi közösséget
A nagybánhegyesi nagycsaládosok
rendszeresen szerveznek kézműves foglalkozásokat, játszóházakat
a gyerekeknek. Legutóbb például a
paprikafesztiválon horgoltak paprikavirágokat nyakláncnak, fülbevalónak.
Molnárné Iván Éva elnök lapunk
kérdésére elmondta, fogadó egyesület lévén közösségi szolgálatra
fogadtak középiskolásokat a nyáron.
2013. szeptember

— Helyi fiatalok ők, akik a környező városokban tanulnak. Nálunk az
a dolga mindegyiküknek, hogy a
helyi ismereteiket kamatoztatva
eseményeket
dokumentáljanak,
fotózzanak, illetve egyesületünk
internetes közösségi oldalát szerkesszék és azt valóban élővé tegyék. Ők végzik a településen a
leveleink, újságjaink kézbesítését is.
forrás: beol.hu, 2013.08.27.

Békési SM-esek a nemzetközi
abilimpián
A magyar delegáció tagjaiként Békés megyei betegek is részt vettek
az SM betegek Szlovákiában megrendezett nemzetközi abilimpiáján,
a készségek és képességek játékos
versenyén.
Június utolsó hétvégéjén a hagyományokhoz híven ismét Szlovákia
adott otthont annak a nemzetközi
versengésnek, amelynek keretében
mintegy 20 versenyszámban – többek között sakkban, virágkötésben,
hímzésben, hidegtál készítésben,
cukrászatban – mérhették össze
ügyességüket és képességeiket kelet-közép-európai SM betegek.
Az elmúlt években kialakított és
folyamatosan fejlesztett nemzetközi civil és SM kapcsolatoknak köszönhetően Magyarországról ezúttal is több megyei SM szervezet
képviseltette magát a versenyen. A
békési csapat már ismerősként utazott Szlovákiába.
A megyei versenyzők közül Kónya
Ilona hidegtálkészítésben nem ért
el helyezést, ám a mézeskalács díszítésben megszerezte a 3. helyet.
Szilágyi Ferencé három versenyszámban – hidegtálkészítésben,
hímzésben és kötésben – indult,
utóbbiban 3. helyezést ért el. Kiss
Istvánné tortadíszítésben mérette
meg magát.
Amint Herczegné Szabó Marianna
egyesületi vezető, a csapat civil
vezetője elmondta: a korábbi évek-

hez hasonlóan, az idei abilimpia is
barátságos hangulatban telt, a
versengés mellett kikapcsolódásra, sorstárskapcsolatok építésére,
fejlesztésére is lehetőség nyílt
Szlovákiában.
Az abilimpián készült fotók a
www.bekesmegyeisclerosis.hu
oldalon, a Képtárban találhatók.
Nagycsaládosok találkozóhelyei
A Nagycsaládosok Orosházi
Egyesülete több rendezvényt tartott az elmúlt időszakban, kihasználva a szabadtéri programszervezés lehetőségeit. Gyopárosfürdőn nemrég rendezték 1500 fő
részére a Nagycsaládosok Országos Egyesülete dél-alfökli régiójának családi napját.
- A tagegyesületeknek lehetőségük nyílt a találkozásra, a konzultációra, és a Csongrád, BácsKiskun és Békés megyéből érkezők élvezhették a nagyszerű fürdőnket—fogalmazott Szűcs Gabriella elnök. Az idei hagyományőrző családi nap a Kárpátmedencei Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) támogatását
élvezte.
A családok és családszervezetek
találkozása nemzetközi szintűvé
vált. Tartottunk mini konferenciát, ahol megosztottuk egymással
jó tapasztalatainkat. Egyesületünk
alapító tagja a KCSSZ-nek, szorgalmazzuk a határon túli szervezetek alakulását, működését. Többekkel ápolunk baráti és munkakapcsolatot. Akik velünk tartottak, ezen a programon megtapasztalhatták annak élményét,
milyen érzés a nagycsaládosok
között lenni, nagycsaládosként
gondolkodni.
Az orosháziak őszi terveiről a Békés Megyei Hírlap szeptember 3án megjelent számában olvashatnak.

3

PÁLYÁZATOK
Fiatalok Lendületben Program
2013 – Pályázatok nem-formális
nevelési programok támogatása
céljából
A Fiatalok Lendületben Program
célkitűzései:
•a fiatalok aktív polgári szerepének előmozdítása, különös tekintettel az Európa-polgári szerepükre;
•a fiatalok szolidaritásának fejlesztése, különös annak érdekében, hogy erősödjön a társadalmi
összetartás az Európai Unióban;
•a különböző országokban élő
fiatalok közötti kölcsönös megértés és tisztelet elősegítése;
•hozzájárulni az ifjúsági tevékenységeket és az ifjúsági területen tevékenykedő civil szervezeteket
támogató rendszerek fejlesztéséhez;
•az ifjúsági területen megvalósuló
európai együttműködések előmozdítása.
Pályázhatnak: A Fiatalok Lendületben projektekről szóló pályázatokat a résztvevőket képviselő
projektpartnerek nyújtják be.
A projektet megvalósítani kívánó
csoport
•nonprofit/társadalmi szervezet,
•helyi vagy regionális közintézmény,
•fiatalok informális csoportja,
•európai szintő ifjúsági szervezet
(ENGO), amelynek legalább nyolc
programországban van tagszervezete,
•nemzetközi nonprofit civil szervezet, vagy
•ifjúsági, sport vagy kulturális
rendezvényt
szervező
profitorientált szervezet,
amely hivatalosan bejegyezve a
program- vagy partnerországok
egyikében működik
A pályázat részletei
Az Európai Bizottság által meghatározott prioritások a 2013-as évre:
1.EURÓPAI
ÁLLAMPOLGÁRSÁG – Ez a prioritás olyan projek2013. szeptember

tek megvalósítását részesíti előnyben, amelyek az európai állampolgársággal járó állampolgári jogokra
hívják fel a figyelmet, az Állampolgárok Európai Évével összefüggésben.
2.ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL
– Olyan projektek szorgalmazása,
amelyek révén a fiatalok tájékozott,
aktív állampolgárokká válnak, ezzel
is hozzájárulva a 2014-es európai
parlamenti választásokon való nagyobb számú részvételhez.
3.INKLUZÍV NÖVEKEDÉS – Ez a
prioritás olyan projektek megvalósítását szorgalmazza, amelyek a
fiatalok elköteleződését növelik az
inkluzív, azaz minden társadalmi
rétegre kiterjedő növekedés iránt,
különös tekintettel olyan projektekre, amelyek
•a munkanélküli fiatalok kérdésével foglalkoznak, a munkanélküli
fiatalok mobilitását és aktív társadalmi részvételét ösztönzik. A
Program minden alprogramjában
előnyt élveznek azok a projektek,
amelyek esélyt teremtenek a munkanélküli fiatalok számára a Fiatalok Lendületben Program nyújtotta
lehetőségekhez való hozzáférésre.
•a szegénység és kirekesztettség kérdéskörét dolgozzák fel, és felhívják
a fiatalok figyelmét ezekre a problémákra. Ennek értelmében külön
hangsúlyt kell fektetni a fiatal bevándorlók, a hátrányos helyzetű
fiatalok és a roma fiatalok helyzetének segítésére.
4.VÁLLALKOZÓKÉSZSÉG
–
Előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek a fiatalok kezdeményezőkészségét, kreativitását, vállalkozókészségét fejlesztik, különösen az ifjúsági kezdeményezéseken
keresztül.
5.EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD – A
szabadtéri tevékenységekhez és
grassroots sportokhoz (amatőr,
kedvtelésből, nem hivatásos vagy
professzionális keretek között űzött
sporttevékenység) köthető projekteket is előnyben részesítik. Ez a társadalmi befogadást és a fiatalok
aktív társadalmi részvételét erősíti.

6.A 2013-as nemzeti prioritás Magyarországon:
Interregionális,
határmenti régiók közötti együttműködések erősítése
Kétféle finanszírozási típust
nyújt a Program:
•projektek finanszírozása,
•az ifjúsági területen tevékenykedő, európai szintű szervezetek
működési költségének finanszírozása.
Alprogramokról, beadási határidőkről bővebb információ található a www.yia.hu oldalon, a
Pályázóknak menüben.
Beadási határidő és a projekt
kezdete: október 1.: január 1. –
június 30.
Kapcsolat: NCSSZI - Fiatalok
Lendületben Programiroda
Tel.: (+36-1) 237-6700
E-mail: ifjusag.eu@mobilitas.hu
Tovább lehet pályázni a
LEADER program 2013-as pályázatára
A vidékfejlesztési miniszter 2013
májusában rendeletet adott ki a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások nyújtásáról. A LEADER
2013 pályázat célja versenyképességi, környezetgazdálkodási és
életminőség javító intézkedések
támogatása közösségi célú és vállalkozási célú fejlesztéseken keresztül.
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések irányító hatósága közleményt adott ki, mely szerint a
beadási határidő 2013. augusztus
31. 18:00-ról 2013. szeptember 30.
18:00-re módosul.
A határidő meghosszabbításáról
szóló jogszabály módosítás kihirdetése folyamatban van.
További információ: mvh.gov.hu
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Pályázat fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos rendezvények megvalósításához projektötletek benyújtására
A projekt-kiválasztási eljárás célja
A vidék gazdasági, társadalmi és
kulturális felemelkedését elősegítő
országos, térségi és helyi fórumok,
események szervezésére vonatkozó
vidékfejlesztési projektötletek (a
továbbiakban: projektötlet) kiválasztása és finanszírozása.
Olyan - az alábbiakban meghatározott - országos, térségi és helyi fórumok, események megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó
projektötlet benyújtására van lehetőség, amely illeszkedik a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)
2012-2013. évi Cselekvési Tervében
megfogalmazott célokhoz:
1. szakmai műhelyek, konferenciák szervezése és megrendezése,
ahol módszertanilag koordinált
szakmai munka, tudásátadás
fol yik,
ú gy
mi n t :
o szakmai
konferencia
o szakmai műhely, workshop,
amely biztosítja a kiemelt vidékfejlesztési programok szakmai támogatását, tudományos figyelemmel
kísérését, avagy alkalmas tapasztalatok, bevált jó gyakorlatok megosztására, cseréjére.
2. információs és tájékoztató fórumok vidéki szereplők részére, úgy
mint:
o kiállítás
o konferencia
o hazai vagy külföldi projektlátogatás
o hazai vagy külföldi tanulmányút, amely alkalmas információ cserére és információ átadásra egyes
érintett felek között; alkalmas a
sajtó és a közvélemény informálására; elősegíti a térségközi vagy
nemzetek közötti kooperációt; fórumot biztosít az MNVH és az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (EVH)
közötti együttműködés elmélyítésére.
3. helyi közösségek bevonásával
megvalósuló helyi, illetve szakmai identitást erősítő események,
a vidéki közösségek erősítését
szolgáló kezdeményezések,
úgy mint:
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o mezőgazdasági, kulturális,
gasztronómiai seregszemle, amely
segíti a magyar vidékről alkotott
összkép javítását; segíti a térségközi kapcsolatok elmélyítését, a közösségi élmény és összetartozás
erősítését; ösztönzi a települések
kulturális értékeinek, hagyományainak és örökségének bemutatását.
A projektötlet megvalósítására
kizárólag a jelen felhívásban meghatározott benyújtási határidő
utolsó napját követő harmadik
hónapban (2013. december) van
lehetőség.
A rendelkezésre álló keretösszeg:
2 5 . 0 0 0 . 0 0 0
F t .
A projektötletet benyújtók köre:
Kizárólag a projektötlet feldolgozója által jelen felhívást megelőzően lefolytatott előzetes nyilvántartásba vételi eljárás során megfelelt,
azaz ténylegesen nyilvántartásba
vett, tevékenységükben a vidékfejlesztéshez kötődő vagy azt felvállaló, adószámmal rendelkező magyarországi szervezetek és személyek (a továbbiakban: Partner).
A projektötlet benyújtásának határideje: 2013. szeptember 1. 2013. szeptember 20. 23:59 óra
Bővebb információ:
a
http://www.mnvh.eu , és a
http://www.umvp.eu honlapon.
Pályázat zenei jellegű művelődési
rendezvények támogatása céljából
A Balassi Intézet pályázatot írt ki a
„Zenei jellegű művelődési rendezvények támogatása” céljából a Pro
Renovanda Cultura Hungariae
Program keretén belül.
A pályázat célja:
I. Az amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása
•Amatőr kórusok közösségi tevékenységeinek fejlesztése, a kóruséneklés társadalmi presztízsének,
közönségkapcsolatainak, támogatottságának megerősítése.
•A területi alapon szervezett hazai
találkozók, versenyek, az Éneklő
Ifjúság területi és központi rendezvényeinek megvalósításához szük-

séges források, tervezhetőségük
és megrendezésük garanciáinak
megteremtése.
Pályázók köre
•magyarországi és határon túli
amatőr kórusok amelyek jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek
•magyarországi és határon túli
amatőr kórust fenntartó, működtető (vagy befogadó) intézmény,
•közművelődési intézmény közművelődési tevékenységet alapító
okiratban rögzítetten végző intézmény az 1997. évi CXL. törvény
szerint, megyei közművelődési
szakmai tanácsadást és szolgáltatást ellátó szervezet,
Rendelkezésre álló keretösszeg:
Az elnyerhető támogatás összege
minimum 100.000 Ft, maximum
300.000 Ft.
Előnyt élveznek azok a kórusok,
amelyek a XX. és XXI. század magyar kórusműveit – különös tekintettel Kodály Zoltán életművére – szólaltatják meg.
II. Amatőr kórusok kiemelkedő
jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvételének támogatása
•Az amatőr kórusok kiemelkedő
jelentőségű európai versenyeken
való részvételének támogatásával
a magyar kórusművészet értékeinek nemzetközi megismertetése.
(Debrecen, Tolosa, Tours, Várna,
Arezzo, Gorizia, Maribor, valamint más, nemzetközi szinten
jelentős, kiemelt esemény)
Pályázók köre:
•Amatőr kórus, amely jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetként működik (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény alapján létrehozott alapítványok, egyesületek,
valamint a közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek)
•Amatőr kórust fenntartó, működtető (vagy befogadó) intézmény, szervezet.
A pályázat kizárólag azon kórusok támogatását teszi lehetővé,
E-Napraforgó

amelyek szakmai tevékenysége
példaértékű, magyar viszonylatban legalább hangversenykórus
minősítéssel rendelkezik, és/vagy
nemzetközi versenyeken az utolsó
öt évben elért I., II., III. díjjal, vagy
nemzetközi elismertséggel rendelkezik.
A témakörben igényelhető támogatás összege és formája: Az elnyerhető támogatás összege minimum 100.000 Ft, max. 400.000 Ft.
Támogatási időszak: A pályázó
által a pályázatban megjelölt, 2013.
június 20 – 2014. március 15. közé
eső időszak.
A támogatás mértéke, folyósítása,
intenzitása: A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a
pályázathoz saját forrás biztosítása
nem kötelező.
A pályázat benyújtási határideje:
2013. szeptember 30. 24.00 óra
További információ
•Csicsó Magdolna (+36) 1 3815152; csicso.magdalena@bbi.hu
•Ignáth Valéria (+36) 1 381-5189,
valeria.ignath@bbi.hu
Pályázat helyi szabadidősport
események megrendezésének támogatására
A Magyar Olimpiai Bizottság pályázata

ségi területén képesek sportolásra
mozgósítani a lakosságot;
•„B” kategória: A szabadidősporttal területi szinten foglalkozó
sportszövetségek tevékenységének
támogatása.
A pályázók köre
•„A” kategória: belföldi székhelyű
a szabadidősport terén működő
sportszövetségek és szervezetek
•„B” kategória: belföldi székhelyű
a szabadidősport terén működő
területi hatókörű sportszövetségek
Az igényelhető támogatás mértéke
minimum 100 000,-Ft. A támogatás
formája vissza nem térítendő támogatás. A pályázónak legalább a
program összköltségének 20%-át
kell saját forrásként biztosítani.
A támogatás kérhető
„A” kategória: Magyarországon,
2013. május 1. és 2014. március 31.
között megrendezésre kerülő, a
testmozgásban gazdag, egészséges
életmódot népszerűsítő,
1.a pályázó által szervezett helyi,
körzeti (kerületi), megyei szabadidősport események megrendezésének;
2.a pályázó rendszeres sporttevékenységével kapcsolatban használt
sportlétesítmény bérleti költségeinek;
3.a pályázó mások által szervezett
sportrendezvényein való részvételének támogatására.
„B” kategória : Magyarországon,
2013. május 1. és 2014. március 31.
között megrendezésre kerülő, a
testmozgásban gazdag, egészséges
életmód népszerűsítését szolgáló
tevékenységekre, és rendezvényekre
Preferált tevékenységek: Nők, családok, hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek, idősek szabadidősportja, hagyományos magyar sportok művelése illetve a
munkahelyi, továbbá a szabadban
űzött sportolás.
A pályázat benyújtási határideje:
2013. október 3. 24 óra

A sportpályázat célja
A népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód
iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság rendszeres sporttevékenységének, fizikai aktivitásának ösztönzése, a szabadidősportot népszerűsítő események, különösen a fajlagosan alacsony költségigényű életmód sportágakban
megrendezendő helyi és területi
programok szervezésének elősegítése érdekében szabadidősport
események támogatása, amelyek
megfelelnek az alábbi feltételek
egyikének:
•„A” kategória: helyi jelentőséggel
bíró, a testmozgásban gazdag,
egészséges életmódot népszerűsítő
További információ: Magyar Szaszabadidősport események, mebadidősport Szövetség
lyek a pályázó szervezet tevékeny2013. szeptember

E-mail: palyazat@masport.hu
Honlap: www.masport.hu
Felhívás
jelölésre

Nemzetiségekért

Díj

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egyházi, Nemzetiségi és
Civil Társadalmi Kapcsolatokért
Felelős Államtitkársága felhívást
tesz közzé a 2013. évi Nemzetiségekért Díj jelölésére. A Nemzetiségekért Díj elismerésében a magyarországi nemzetiségek érdekében a
nemzetiségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződés területén példaértékű tevékenységet végző személyek, szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok részesülhetnek.
A Nemzetiségekért Díj odaítélése a
2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet alapján történik. Az állami elismerés
átadására 2013-ban a Nemzetiségek Napjáról (december 18.) történő megemlékezés kiemelt eseményeként kerül sor.
A 2013. évi díjazottakra vonatkozó
adatokkal és részletes indoklással
ellátott
javaslatokat a
http://www.kormany.hu/hu/emberieroforrasok-miniszteriuma/egyhazinemzetisegi-es-civil-ugyekert-felelosallamtitkarsag/hirek/ honlapon található adatlapon 2013. szeptember
30-áig lehet eljuttatni az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős
Államtitkársága
postai
(1884 Budapest, Pf. 1.) és a
titkarsag.nf@emmi.gov.hu e-mail
címére.
BÉKÉS MEGYÉBEN MEGHIRDETETT PÁLYÁZATOK
Az Életfa Kulturális Alapítvány
pályázati kiírásai
Hogyan érjük el rendezvényünk
résztvevőit?
1. Pályázati kiírás rendezvény
kommunikációjának támogatására
Az Életfa Kulturális Alapítvány
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hosszú évek óta küldetésének
tartja, hogy támogassa a civil
szervezetek
kommunikációját,
ezért rendszeresen tartunk képzéseket szövegírásról, civil marketingről. A kijelölt úton továbbhaladva alapítványunk most pályázatot ír ki civil rendezvény kommunikációjának
támogatásra,
három pályázó kaphatja meg ezt
a
segítséget.
2. Kiknek szól a pályázatunk?
Azoknak a civil szervezeteknek,
akiknek gondot okoz, hogy a rendezvényükről szóló híradással
miként tudják elérni, megszólítani célközönségüket, és ez által
növelni eseményük népszerűségét, hatékonyságát. A pályázat
eredményeként három szervezet
2014 februárjára vagy márciusára
tervezett rendezvényének kommunikációját támogatjuk. Ez magába foglalja a kampány tervezését és kivitelezését.
3. Mi a pályázaton való részvétel
feltétele?
 A szervezet valóban működjön, tevékenykedjen,
 rendelkezzen a célközönség
elérésére alkalmas honlappal.
A pályázatban szereplő rendezvény tervez ett időpontja :
2014. február, március.
4. Mit várunk a pályázati anyagban?
· Fogalmazzák meg a szervezet
eddigi tevékenységét! (max. 2500
karakter)
· Mutassák be a tervezett rendezvényt, értékeljék a korábbi hasonló események népszerűségét, a
résztvevők számát! (max. 2000
karakter)
· Ha korábban szerveztek már
hasonló rendezvényt, akkor annak miként oldották meg a kommunikációját? (max. 1500 karakter)
A pályázat eredményeként mi az
elvárásuk? (max. 1000 karakter)
5. Mit kap a három nyertes?
Ingyenes támogatást egy-egy
2014 februárjára vagy márciusára
tervezett rendezvényének kommunikációjához. Ez tartalmazza:
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nincs, akkor ezt közösen létrehozzuk, és erre hívják meg az
ismerőseiket.
4. Mit várunk a pályázati
anyagban?
 Fogalmazzák meg a szervezet eddigi tevékenységét! (max.
2500 karakter)





a tervezett rendezvény tartalmának pontosítását (A résztvevőknek
milyen problémáját oldja meg?);
 ha indokolt, akkor a probléma
tisztázása érdekében közösen felmérést készítünk;
 a kommunikációs kampány közös tervezését;
a szövegek közös megírását,
szerkesztését;



(ha szükséges) a fotók webre
optimalizálását;
 (ha Joomla oldalt használnak,
akkor igény esetén) az anyagok feltöltését a honlapra, illetve a
Facebook oldalra is;



ha nincs Facebook oldaluk, akkor ezt közösen létrehozzuk;
továbbá a kommunikációs folyamat
közös mérését, optimalizálását.
“Kellene valami az oldalunkra!”
1.Pályázati kiírás tartalomfejlesztési támogatásra
Az Életfa Kulturális Alapítvány
hosszú évek óta küldetésének tartja,
hogy támogassa civilek kommunikációját, internetes tartalomfejlesztését. Rendszeresen tartunk tartalomfejlesztő képzéseket, például a
webszövegírásról, a civil marketingről. E kijelölt úton továbbhaladva
alapítványunk most pályázatot ír ki
három hónapos tartalomfejlesztési
támogatásra, három pályázó kaphatja meg ezt a segítséget.
2. Kiknek szól a pályázatunk?
Azoknak a civil szervezeteknek,
akik bár rendelkeznek honlappal, de
számukra gondot okoz, hogy azt
rendszeresen friss tartalommal töltsék
föl.
3. Mi a pályázaton való részvétel
feltétele?
 A civil szervezet valóban működjön, tevékenykedjen.



A tartalom közös megtervezése
után vállalják, hogy hetente legalább
egy friss anyagot adnak írott formában, fotóval együtt (a szöveget
word, fotót jpg. formátumban) a
megadott e-mail címre.



Ha van Facebook oldaluk, akkor
a civil szervezet tagjai erre minél
több ismerősüket meghívják. Ha

Miért fontos számukra honlapjuk rendszeres frissítése?
(max. 1500 karakter)



Ezt önállóan miért nem tudják megoldani? (max. 1000 karakter)
A pályázat eredményeként mi az
elvárásuk? (max. 1000 karakter)
5. Mit kap a három nyertes?
A három hónapos ingyenes tartalomfejlesztési támogatás az
alábbiakat tartalmazza:
- a tartalom közös tervezését
(saját tartalom + a szervezet profiljának megfelelő szakmai területről hírek begyűjtése);



a szövegek közös megírását,
szerkesztését, korrektúrázását;



(ha szükséges) a fotó webre
optimalizálását;
 (ha Joomla oldalt használnak, akkor igény esetén) az
anyagok feltöltését a honlapra,
illetve a Facebook oldalra is;
 ha nincs Facebook oldaluk,
akkor ezt közösen létre hozzuk;
továbbá a látogatottság közös
mérését.
Mindkét pályázatra vonatkozó
tudnivalók:
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 11.,
Kérjük, hogy a pályázati anyagot
word formátumban küldjék el a
molnar.lajos@eletfa.hu címre. A
beérkezett pályázatokról 24 órán
belül visszajelzést küldünk. A
megadott terjedelmet meghaladó pályázatokat formailag hibásnak tekintjük.
Pályázati eredmény kihirdetése:
2013. november 25., hétfő. A
nyertesek nevét az eletfa.hu-n
tesszük közzé.
A pályázatról további információ a molnar.lajos@eletfa.hu címen kérhető.
E-Napraforgó

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
Légy sikeres! - tréning hátrányos
helyzetű álláskeresők részére
Békés megyében
A Nemzeti Művelődési Intézet
Békés Megyei Irodája szeptembertől önmenedzsment tréninget
szervez. Azon álláskeresők jelentkezését várják, akik szeretnének
tisztába lenni saját erőségeikkel és
képességeikkel, egy közösség
vagy csoport hasznos tagjaivá
kívánnak válni, és nem utolsó sorban menedzselni szeretnék saját
magukat ebben a rohamosan változó világban.
A résztvevők a tréning során képessé válnak az együttműködő
attitűdöt kialakítására, és elsajátítják azokat a professzionális álláskeresési technikákat, amelyek a
későbbiekben
megkönnyíthetik
számukra az elhelyezkedést.
A tréning első modulja során a
résztvevők megismerkednek egymással, feltérképezik közösen értékeiket, és megtanulják felismerni a csoportdinamikai folyamatokat. A szituációs játékok és irányított beszélgetések során pedig a
lelki folyamataikat is megfogalmazzák.
A második modult követően a
tréningezők
eredményesebben
mozognak majd a különböző álláskeresési felületeken, megtanulnak önéletrajzot és motivációs
levelet írni, és olyan hasznos tanácsokkal lesznek gazdagabbak,
amelyek hozzásegítik őket az állásinterjúkon való eredményes
szerepléshez. A záró alkalommal
pedig kifejezetten az önmenedzsment módszereivel és gyakorlati
lépéseivel foglalkoznak majd a
tréner segítségével.
A három modul során megszerzett ismeretek, készségek és kompetenciák együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a tréningen
résztvevők magabiztosan és sikeresen tudjanak helyt állni a mun-
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ka világában és a mindennapi életben egyaránt.
A tréningen való részvétel ingyenes! A program a TÁMOP 3.2.308/1-2009-0010 pályázat fenntartási kötelezettségeként valósul meg.
Jelentkezési
határidő:
2013. szeptember 10.
Bővebb információ:
Varga-Sipos Andrea megyei módszertani referens
Tel.: 06 30 867 98 27
e-mail: sipos.andrea@nkki.eu
Invazív
fajok
csatornában

az

Élővíz-

A békéscsabai Zöld Csütörtök Természetvédő Kör tagjai jó ideje felfigyeltek már az Élővíz-csatornában
rohamosan terjedő invazív növényfajokra, a kagylótutajra (Pistia
stratiotes)
és
a
közönséges
vízijácintra (Eichhornia crassipes).
Ősszel, a hideg idő beköszöntével
vélhetően a növények többsége
elpusztul majd, azonban a telet
esetlegesen átvészelő példányok
évről-évre felbukkanhatnak, számukra kedvező időjárás mellett
rohamosan szaporodnak és ezzel
több problémát is okoznak. Az idei
nagy meleg kedvezően hatott a
szaporodásukra és ugyan tetszetős
növény mindkettő, de mivel a víz
felszínén úsznak - meglehetősen
árnyékoló hatásúak -, ezért állományukat erősen korlátozni kell, nehogy a víz egyéb, őshonos növényeit elzárja az éltető fénytől.

Az egyesületünk úgy döntött,
hogy az országos "Te Szedd" programot követően 2013. szeptember
15-én délelőtt csónakba / partra
száll és tesz azért, hogy az elszaporodott növényektől megszabadítsa az Élővíz-csatorna néhány
szakaszát.
Jelmondat: Mi szedjük!
Az esemény vállalkozó kedvű önkéntesek és együttműködő szervezetek bevonásával zajlik majd,
amihez ezúton is várjuk a jelentkezőket.
Aki szeretne részt venni, az további részleteket tudhat meg a
www.zoldcsutortok.hu weboldalon, ahol egy regisztrációs űrlapot
kitöltve el is küldheti nekünk részvételi szándékát.
Indul a 2013-14-es évad!
Kedves gyermekek és felnőttek,
kedves bábszínházat szerető közönségünk!
A Békéscsabai Napsugár Bábszínház immár kilencedik évadát kezdi idén, szeretettel várja régi és új
közönségét előadásain. Az elmúlt
időszakban nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy a bábszínház ismert és elismert legyen, mára csak
nagyon kevesen vannak azok, akik
ne hallottak, vagy láttak volna
bennünket. Megragadunk minden
alkalmat, hogy ez a kis társulat a
lehető legtöbb helyszínre eljusson,
és mindenhol magas színvonalú,
értékes produkciókkal hagyjon
nyomot maga után.
Azt tapasztaltuk, hogy az
egyre növekedő nézőszám
új követelményeket támaszt, tudjuk, hogy a sokféle korosztály immár nem
szolgálható ki egyszerre,
ezért a 2013-14-es évadban
két részre osztjuk a bérleteinket, külön óvodásoknak, külön kisiskolásoknak létrehozott előadásoE-Napraforgó

kat állítottunk össze. Természetesen ez sokkal több munkát jelent a
bábszínház munkatársai számára,
de a társulat egyhangúlag támogatja az ötletet. Remélem, hogy
mindenki megtalálja a magának
legjobban tetsző bábelőadást, mi
mindenkit nagy szeretettel várunk! Jöjjenek hozzánk bábszínházba, hisz gyereknek lenni jó!
További információ:
www.napsugarbab.hu
Lenkefi Zoltán
Igazgató

IDŐSEK VILÁGNAPJA
2013. október 25-én (pénteken)
10.30 órától a békéscsabai Sportcsarnokban a CSABAI KOLBÁSZFESZTIVÁL első napján rendezi
meg a Békés Megyei Nyugdíjas
Egyesületek Szövetsége az Idősek
Világnapját.

A rendezvény programja:
10.00 - 10.30 A csoportok érkezése /Disznóvágás bemutató/
10.30 – 11.00 Nemzetközi Idősek
Világnapja – Köszöntők: A megye
és a város vezetőinek ünnepi köszöntője. A Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége elnöke, aki egyben a NYOSZ alelnöke is, ünnepi köszöntője. A
békéscsabai Nyugdíjas Egyesület
elnöke köszöntője. A legidősebb
megyei, valamint városi nyugdíjas hölgy és férfi köszöntése.
Ünnepi műsor:
Az Országos Szenior Táncfesztivál legjobbjainak bemutatkozó
műsora.
11.00 – 12.30 Nyugdíjas kolbászkészítő verseny (a versenyre a
megyei szövetségnél lehet jelentkezni)
11.00–16.00 Márió és zenekara
12.30–13.30 Ebéd (előzetes igénylés
alapján:
hurka-kolbászcigánka)
15.00 Nyugdíjas kolbászkészítő
verseny eredményhirdetése
10.00 – 18.00 Csodák Palotája a
rendezvény helyszínén
A kolbászkészítő versenyre, illetve ebédjegyek a megyei szövetségnél igényelhetők 06/30/2091705, valamint a 06/30/349-3789
számokon. Szeretnénk felhívni a
figyelmet, hogy 12.00 óra után
belépődíjat kell fizetni! A nyugdíjas napon a délelőtti belépés ingyenes!

KIADVÁNYAJÁNLÓ
Mire számíthatunk a következő
hét évben az uniós források
terén?
A Tempus Közalapítvány gondozásában megjelent tanulmány
tartalma:
Kik számíthatnak több támogatásra és kik kevesebbre a most
záruló hét éves időszakhoz ké-

2013. szeptember

pest? Mely szakterületek képviselőinek érdemes felkészülniük a pályázatok figyelésére, a pályázatírásra?
Hol csíphetjük meg a céljainknak
megfelelő pályázatokat? Ezeknek a
kérdéseknek a megválaszolásában
segít Kellermann Éva pályázati
szakértő, a Tempus Közalapítvány
projektmenedzsment
képzésének
oktatója…

A tanulmány teljes szövegét kérésére szívesen elküldik Önnek
pdf-formátumban.
Írjon
a
kepzes@tpf.hu e-mail címre, és
munkatársuk rövid időn belül
felveszi Önnel a kapcsolatot.
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK…
Állampolgári Részvétel Hete
2013. szeptember 23-29.
Témajavaslatok, közös irányvonalak a szervezkedéshez 2013ban:
1. A Polgárok Európai Éve 2013
-62 független európai ernyőszervezet, 4000 tagszervezet 50 országból járul hozzá az Év koordinációjához, hogy
- „olyan tevékenységeket ösztönözzünk, amelyek célja a polgárbarát Európai Unió kialakítása,
amely nem csupán a gazdasági
aggodalmak csökkentésére irányul, de az aktív polgárság kifejezését és mozgósítását is megkönynyíti és támogatja
2. Mi a média? Mi, a média!
…Tömeg? Közösségi? Szabad?
Független?…
A média szerepe az állampolgári
részvétel
alakításában/
alakulásában
Mit gondolunk minderről, és mit
gondol a média? Kérdezzük meg
őket!
3. Fiatalok lendületben(?)
Fórumtechnika, tanács, flashmob, akció, eRészvétel, protest,
hálózat, kampány
..és mindez itt, nemrég és most,
Magyarországon? Erősíteni kell a
fiatalok részvételét, vagy nekik
kellene a többiekét? Egyáltalán,
mit, miért és hogyan csinálnak
itthon és másutt a világban?
•Milyenek a gyerekek és fiatalok
perspektívái itthon és Európa/a
világ más részein?
4. Részben értem!
Széthúzás, összefogás, megkülönböztetés, elfogadás
•Hogyan lehet egymáshoz közelíteni a csak részben egyetértő embereket?
•Több-e ami összeköt bennünket,
mint ami elválaszt?
•Miben és hogyan segíthetnek a
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független mozgalmak és szervezetek,
a pluralizmusra épülő, a sokszínűséget segítő és értékelő online és offline
közösségek/platformok?
Az
ÁRH
hivatalos
honlapja:
http://reszvetelhete.net/
További információ Varga Mátétól,
az ÁRH nemzetközi és hazai koordinátorától kérhető:
T/F: (36 1) 201 57 28,
matev@kkapcsolat.hu,
www.civilkollegium.hu
TeSzedd! Önkéntesen
Magyarországért

a

tiszta

Mi kerülhet a TeSzedd!-es zsákba?
Minden olyan használhatatlan
vagy feleslegessé váló tárgy, amit
a megtisztítandó területen találsz
és elfér a gyűjtéshez kapott zsákban.
Bővebb információ:
www.teszedd.hu
Kulturális Örökség Napjai
2013. szeptember 21-22.
Felhívás érdekes épületek megnyitására és sétaútvonalak szervezésére

Az Európa Tanács védnökségével
már negyvennyolc országban renA TeSzedd! 2013-ban már harmadik dezik meg a hatalmas népszerűalkalommal megrendezése kerülő, ségnek örvendő Európai Örökség
külföldi minta alapján szerveződő Napokat (European Heritage
önkéntes akció. Célja, hogy összefog- Days), melynek magyar szervezői
ja azokat a lakosokat, aki tenni sze- felhívást tettek közzé a csatlakoretnének azért, hogy tisztább környe- zásra.
zetben éljünk, ezért egy napot arra A rendezvény célja: A Kulturális
szánnak, hogy megtisztítják lakóhe- Örökség Napjai alkalmából több
lyüket és környékét a gazdátlan sze- száz olyan épület nyitja meg kamétkupacoktól.
puit az érdeklődők előtt, amely
Időpont: 2013. szeptember 14.
máskor nem, részlegesen, időlegeHelyszín: lakóhelyedhez legközelebb sen vagy csak a társadalom egyes
eső gyűjtőpont – a részletekről e- rétegei számára látogatható. A
mailben tájékoztatunk.
folyamatosan nyitva tartó épüleJelentkezés: Ha te is úgy érzed, itt az tek pedig ezen a két napon gyakideje, hogy felvedd a kesztyűt, akkor ran olyan helyekre is bevezetik a
jelentkezz! Ha még nem múltál el 18 látogatót, melyek egyébként zárva
éves, akkor szüleid vagy a tanáraid vannak a nagyközönség előtt. A
tudnak regisztrálni.
helyszínek túlnyomó többsége
Gyűjtési pontok bejelentése: lehetősé- számtalan érdekes programmal is
ged van bejelenteni olyan területeket, várja az érdeklődőket.
amire bizony ráfér egy komoly nagy- A felhívás konkrét célja: a Kultutakarítás. Az általad javasolt gyűjtési rális Örökség Napjai 2013 rendezpont ellenőrzést követően rövid időn vényhez való csatlakozás, érdekes
belül megjelenik a nyitólap térképén. épületek megnyitása és sétaútvoMi vár rám 2013. szeptember 14-én a nalak szervezése.
TeSzedd! akció keretén belül?
Jelentkezők köre: Egy-egy épület,
Minden részletről a rendezvényt helyszín megnyitását bárki kezdemegelőző héten a regisztrációnál ményezheti – a tulajdonos, kezelő,
megadott email címre tájékoztatót működtető engedélyével és egyeküldünk. A szemétszedéshez zsákot tértésével.
és kesztyűt biztosítunk, az összegyűj- A pályázat részletei: A csatlakozó
tött szemét elszállítását minden eset- épületnek, helyszínnek nem kell
ben a helyi közszolgáltató végzi, leg- feltétlenül védettnek lennie, funkkésőbb szeptember 21-ig.
cióját tekintve sincs semmilyen
E-Napraforgó

követelmény, bár lényegesen nagyobb számú érdeklődőt vonzhat,
ha sajátos esztétikai vagy jelentős
történeti értékkel bír. Fontos a kortárs építészet, tájépítészet, a feltárt
régészeti lelőhelyek, temetők bemutatása is.
2013. kiemelt témája:
A Vizek Házai
A vendégek fogadása önként vállalt
szolgálat, ezért a kezdeményezők
maguk döntik el, mekkora részt
tesznek bejárhatóvá, és milyen rendezvénnyel várják az érdeklődőket,
viszont az ő felelősségük, hogy a
benevezett helyszín, program vagy
séta a meghirdetett időpontban elérhető legyen. A jelentkezés feltétele
az ingyenesség.
Csatlakozás:
www.oroksegnapok.hu honlapon!
Határidő: 2013. október 18.

Tájékoztatás a 2013. rendelkező évi
szja 1%-os civil kedvezményezettek
részére
A 2012. évi Szja 1 %-ának a felajánlásáról szóló, 2013. rendelkező évi nyilatkozatokban az adófizető magánszemélyek által érvényesen megjelölt kedvezményezettek részére az
állami adóhatóság 2013. szeptember
1-jéig juttatta el a felhívó-tájékoztató
levelet, amelyben a szervezetek tájékoztatást kaptak a részükre felajánlott Szja 1 %-os összeg várható nagyságáról, és azon törvényi feltételekről, amelyek meglétét a levél kézbesítését követő 30 napon belül igazolniuk kell.
Ez évben sem képezte a felhívótájékoztató levél mellékletét az adatlap, amely 2013. szeptember 1-jétől a
NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu)
1337A számú adatlapként letölthető,
és kitöltve - postai úton, személyesen, vagy elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül - juttatható el az
állami adóhatóság részére.
Az adatlapon a szervezet képviselője
közölheti az adóhatósággal a szervezet főbb adatait, valamint lehetősége
van arra, hogy megtegye a törvény
által előírt nyilatkozatokat. Az adat2013. szeptember

lapot a szervezet állami adóhatósághoz bejelentett képviselőjének,
illetve - a jogszabály szerinti meghatalmazás birtokában - a képviselő által meghatalmazott személynek kell aláírnia. Amennyiben a meghatalmazott írja alá az
adatlapot, akkor erről a főlapon
kell nyilatkoznia, és a meghatalmazást - amennyiben nem az adóhatósághoz bejelentett állandó
meghatalmazott -, az adatlap papíros formában történő benyújtása esetén eredetben kell benyújtania. 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 ’T201 számú
adat- és változásbejelentő lap benyújtásával történhet.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
nem jogosult a javára felajánlott
Szja 1 %-os összegre az az alapítvány, társadalmi szervezet, vagy
közalapítvány, amelynek 2013.
augusztus 1. napja és az adatlap
kelte között köztartozása állt fenn.
Az előzőekben felsorolt szervezetek, továbbá a könyvtári, levéltári,
múzeumi, egyéb kulturális, illetve
alkotó- vagy előadó-művészeti
tevékenységet folytató szervezetek nem jogosultak az Szja 1 %-os
összegre abban az esetben sem, ha
a kedvezményezhetőség törvényi
feltételeinek a meglétét nem igazolták (a 1337A számú adatlapot
nem nyújtották be az állami adóhatósághoz) a felhívó-tájékoztató
levél kézbesítését követő 30 napon
belül, illetve a késedelmüket - alapos indokkal - nem mentették ki.
Jogszabályi előírás alapján, kivételes méltányosságot érdemlő esetben azonban az állami adóhatóság
eltekinthet a fentiekben ismertetett feltételek meglététől. Kivételes
méltányosságot érdemel különösen, ha az Szja 1 %-os összeg átutalásának meghiúsulása a ked-

vezményezett alapvető céljának
elérését súlyosan veszélyezteti.
Kivételes méltányosság gyakorlása esetén is az Szja 1 %-os összeg
átutalását az állami adóhatóság
akkor teljesítheti, ha ezt megelőzően a kedvezményezett a fennálló
köztartozását rendezi.
forrás: nav.gov.hu

Nemzeti értékek társadalmi, gazdasági hasznosítása a közös stratégiai cél
Szeptember 2-án stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a
Nemzeti Művelődési Intézet a Magyar Nemzeti Hungarikumok és
Értékek Szövetségével a települési,
tájegységi, megyei és ágazati értéktárak, valamint a határon túli
magyar közösségek értékeinek
feltárásában való együttműködés,
a közműveltség, a tradicionális
magyar nemzeti értékek széleskörű elterjesztésének érdekében.
Szeptember első munkanapján
újabb stratégiai együttműködési
megállapodás aláírására került sor
a Budai Vigadóban, ahol a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar
Nemzeti Hungarikumok és Értékek Szövetsége vezetői aláírásukkal szentesítették a hosszú távú
partnerséget.
Závogyán Magdolna, a Nemzeti
Művelődési Intézet főigazgatója az
együttműködési
megállapodás
aláírása előtt a közművelődési
feladatellátás változásairól tartott
tájékoztatót a jelenlévőknek, majd
kifejtette, a kultúra, a közművelődés kizárólag szinergiában, más
ágazatokkal együttműködve adhat megfelelő válaszokat a társadalom problémáira. Kiemelte, a
közösségi művelődés megújulásnak szempontjából meghatározónak tartja azokat a partneri együttműködéseket, melyek a hálózat
kiteljesedését egy-egy speciális
szakterület bevonásával segítik.
Dr. Mengyi Roland, a Magyar
Nemzeti Hungarikumok és Értékek Szövetsége elnöke a szervezet
tevékenységének bemutatása so-
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rán a gazdaság, a társadalom és a
kultúra összefüggéseiről beszélt.
Hangsúlyozta, a gazdaság versenyképességének növelésében a
kulturális ágazatnak meghatározó
szerepe van. Mint mondta, a hagyományos nemzeti értékek, hagyományok feltárása, megőrzése,
elterjesztése nemcsak a helyben
élők identitását erősíti, hanem új
gazdaságfejlesztési programokat,
fejlesztéseket és munkahelyeket is
teremthet.
Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Hungarikumok és Értékek Szövetsége alelnöke, az Országos
Minta Menza Program szakmai
vezetője az ember, az ember által
teremtett értékek fontosságáról
beszélt. Mindennapi kultúránk
egyik kézzelfogható megjelenése,
a tájegységekre jellemző gasztronómia behálózza az országot, tetten érhető a legtöbb hagyományőrző eseményen. A hagyományos
ételek, mezőgazdasági termények,
alapanyagok, termelési módok, a
tájegységek hagyományőrző szokásai, a viseletek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyi értékek ne csak Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencében
vagy akár világszerte ismertté
váljanak.
A két szervezet – többek között –
a nemzeti értékek felkutatása, dokumentálása és népszerűsítése
területén egységes módszertan és
közös mintaprogramok kidolgozásában kíván együttműködni. A
2013. szeptember 2-án aláírt megállapodásban közös célként fogalmazták meg a nemzeti értékeket
népszerűsítő rendezvények, a
gazdaság és a társadalom érintett
szereplői között koordinatív, értékfeltáró tevékenységek támogatását és a magyar termékek pozícionálását.
A jövőben a felek a partnerség
keretében képzéseket, tájékoztatókat is kívánnak szervezni a helyi
munkahelyteremtés
ösztönzése
érdekében.
forrás: mmikl.hu
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A következő uniós pénzügyi ciklus forrásairól egyeztettek Budapesten
A 2014 és 2020 között Magyarország rendelkezésére álló európai
uniós források tervezéséről, felhasználásáról egyeztettek a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) szerdai budapesti
ülésén.
Az operatív programokra szánt
források elosztásával minden oldal
egyetértett. A civilek arra hívták
fel a figyelmet, hogy a civil és
nonprofit szektort is a gazdaság
tényleges szereplőjének kell tekinteni, míg a munkavállalók a foglalkoztatás bővülésének fontosságát,
a munkaadók pedig a gazdasági
növekedés elsődlegességét hangsúlyozták.
Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára kiemelte: a 2014 és
2020 közötti időszakban mintegy
7300 milliárd forint európai uniós
fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra a kohéziós és a strukturális alapokból.
Cséfalvay Zoltán kiemelte: Magyarország fő célja, hogy a 2014-2020
között érkező forrásokat egy fenntartható, magas hozzáadott értékű
termelés megteremtésére, a foglalkoztatás bővülésére és a gazdasági
növekedés elősegítésére fordítsa,
ezért a jövőre induló új tervezési
időszakban a források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre szeretnék
fordítani. Kifejtette, hogy új eszközök is megjelennek a tervezés során: pénzügyi eszközökre erősebben szeretnének támaszkodni, vagyis nemcsak vissza nem térítendő, hanem visszatérítendő, vagy
részben visszatérítendő támogatásokra (például kedvezményes hitel
vagy garancia) is fokozottabban
alapoznának. Elsősorban a gazdaságfejlesztés,
kutatás-fejlesztés,
innováció területén, és az energiahatékonysági beruházásoknál számolnak ilyen pénzügyi eszközökkel - jelezte az államtitkár.

A legtöbb forrás - várhatóan mintegy 1200 milliárd forint - a foglalkoztatás ösztönzésére jut 2014 és
2020 között; ez az összeg duplája a
jelenleginek. A kis- és közepes
vállalkozások versenyképességének javítására több mint 1100 milliárd forintot fordítana a kormány
- ismertette Cséfalvay Zoltán.
Elmondta azt is, hogy a 2014-2020as időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás 11 tematikus célkitűzés mentén, a jelenlegi 16 operatív program helyett 9 operatív
program keretében tervezi a források felhasználását. Kiemelte, hogy
a Partnerségi Megállapodás kidolgozásánál az EU2020 stratégia
célkitűzéseit, az ennek keretében
tett magyar vállalásokat, valamint
a
Magyarországnak
tett
országspecifikus ajánlásokat is
figyelembe kellett venni.
Apró Antal Zoltán, a civil oldal
képviseletében kifejtette: Magyarország méltányos fejlesztési forrásokkal számolhat a 2014-2020-as
időszakban, amit nem minden
tagállam mondhat el magáról.
Kiemelte, kedvezőbbé vált a forrásokat fogadni képes gazdasági
klíma is, Magyarország kikerült a
recesszióból.
Felhívta ugyanakkor a figyelmet
arra, hogy a civil szféra forráshiányos helyzetbe került az utóbbi
három évben. Úgy vélte, a civil és
nonprofit szektort a gazdaság
tényleges szereplőjének kell tekinteni, és a Partnerségi Megállapodás esélyeket hordoz magában a
legkülönfélébb társadalmi és partnerek közötti gazdasági és társadalmi szinergiákra.
Az írás teljes terjedelmében az
inforadio.hu oldalon olvasható
el.
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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!
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