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A VÁLTOZÁS TE MAGAD LÉGY!

Ezzel a címmel rendezett konferenciát a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete szeptember végén Békéscsabán civil szervezetek, informális közösségek
vezetőinek, közművelődési, közösségfejlesztő szakembereknek. A szervezeti változások jellemzői, egyéni válaszok alcímet viselő program aktualitását az adja, hogy
napjainkban a közművelődési intézmények és civil szervezetek tevékenysége
állandó mozgásban van, a vezetőiknek gyorsan és rugalmasan kell váltani, alkalmazkodni a változó társadalmi körülményekhez. Ezek a körülmények előidézhetnek olyan válsághelyzetet, állapotot, amelyben a szervezet működőképessége átmenetileg akadozik, képtelenné válik alapvető funkciói betöltésére,
ezért az alapítók által meghatározott küldetés teljesítése ellehetetlenül és a szervezet léte veszélybe kerül. Hogyan lehet ezekre a változásokra felkészülni? Hogyan lehet a szervezetünket felkészíteni az átalakulásra, „elébe menni” a folyamatoknak, milyen kompetenciákat kell megszerezni, tudást és készségeket elsajátítani? Ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat a meghívott előadóink segítségével a Szlovák Kultúra Házában megrendezett szakmai konferencián.

A rendezvényen „A szervezet fejlődésének folyamatai, a változás hajtó
és visszahúzó ereje, az
átalakulás menedzselése” címmel tartott gondolatébresztő
előadást
Szarvadi Antal vezető
tanácsadó, tréner. A változás fajtáinak bemutatása után a bekövetkezett
fordulathoz való hozzáállásról, annak fázisairól és
a benne rejlő újabb lehetőség
felismerésének
szükségességéről szólt az
előadó.
Hangsúlyozta,
hogy sok szervezetnél
azért nem történik semmi
módosulás, mert nincs
energia és érvényesül az
„úgysem fog sikerülni”
gondolatiság, amely egyértelműen az aktív ellenállás jele. Széleskörű bevonással, kommunikáció-

val, az ellenálló egyén
türelmes
kezelésével
azonban a változás mellé
állítható a szervezetet
tagjainak többsége. Az
elfogadást segítő tényezők mellett a megvalósítás menetét is ismertette
az előadó, miszerint az
összes lehetőséget számba kell venni és ahhoz
kell igazodni, ami adódik.

Az ellenállás több okra
is visszavezethető, például a hatalmi pozíciók
féltése vagy a kényelem,
de fontos hogy mindez
átfordítható pozitívumként is. Az mindenképpen leszögezhető, hogy
a változás szükségességének átgondolása minden szervezet életében
kulcsfontosságú.

Kiadja:
Közösségfejlesztők
Békés Megyei
Egyesülete
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Változhat a civil szervezetekre vonatkozó
szabályozás
A lap 9.oldalán közöljük a kormany.hu
honlapon közzétett
„Összefoglaló
az
egyes civil szervezetekkel
kapcsolatos
törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény hatályba lépésével összefüggő,
valamint egyéb célú
módosításáról szóló
törvényjavaslathoz”
c. anyagot.

A konferencia további részében a
résztvevők a változások kezelésének gyakorlati módszereit ismerhették meg. Kocsis Klára irodavezető, a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodájának tevékenységét mutatta be, az átalakulás folyamatát és a közben zajló
változásokhoz történő igazodásukat.

Sós Imre, Gyula város civil referense, a ZERGE Ifjúsági Túrasport
Közhasznú Egyesület elnöke a Gyulán megvalósuló sokrétű közösségi
programokról beszélt a hallgatóságnak, melyből kiderült, hogy az újítás és a változások gerjesztése minden esetben jelen van a rendezvények tervezésekor.

Támogató:
Nemzeti Kulturális Alap

Butora Hajnalka

EZ TÖRTÉNT...
Lajosmizsén találkoztak a délalföldi SM-es civilek
Tapasztalatcsere, közös szakmai
programok kidolgozása volt a
célja a Lajosmizsén, szeptember
közepén megrendezett szervezetfejlesztési tréningnek, amelyen a dél-alföldi régió SM szervezeteinek munkatársai és önkéntesei vettek részt.
Herczegné Szabó Marianna, a
békés megyei SM egyesület elnöke két előadással készült a találkozóra: a megyei SM egyesület
bemutatásán túl, civil szakemberként a Nemzeti Együttműködési Alap civil pályázati lehetőségeiről is beszámolót tartott a
résztvevőknek.
A békés megyei SM egyesület
négy fővel képviseltette magát a
programon: Herczegné Szabó
Marianna mellett a szervezet új
alkalmazottja, valamint két önkéntes segítő is részt vett a programon. Az egyesület vezetője a
tréning szakmai programjáról
beszámolva elmondta: a Békés,
Bács-Kiskun, Csongrád és JászNagykun-Szolnok megyei SM
egyesületek képviseletében jelen
lévő civil szakemberek és vezetők megállapodtak abban, hogy a
jövőben közösen igyekeznek
programjaikhoz és rendezvényeikhez pályázati forrásokat elnyerni és tovább bővítik eddig
kialakított nemzetközi kapcsolataik körét is. Utóbbi területen
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Olaszország felé igyekeznek nyitni, emellett a jövőben is ápolni tervezik a már kialakított szlovákiai,
szerbiai, valamint hazai civil kapcsolatokat is.
A Bács-Kiskun megyei Lajosmizsén megtartott háromnapos tréning a kecskeméti székhelyű
SMaragd SM Egyesület és a Kecskeméti Jóléti Egyesület közös szervezésében valósult meg.
A tréningen készült fotók a
www.bekesmegyeisclerosis.hu/
oldalon, a Képtárban nézhetők
meg.
Herczegné Szabó Marianna

Válogatás – néhány helyszíni rendezvényről készült – tudósításból:
Békés: Az Állampolgári Részvétel
Hete a Békési Civil Szervezetek
Házában volt megtartva. Szűcs
Gáborné civil koordinátor tájékoztatót tartott erről az eseményről
egy kiállítás keretén belül. A kiállítás a civil szervezetek programjait,
és a Békési Civil Szervezetek Háza
szolgáltatásait mutatta be. A tájékoztató előtt a résztvevők kitöltötték az ÁRH kérdőíveket, valamint
az akcióhoz kapcsolódóan átvették
az ajándék léggömböket és karkötőt.

Békés megye is csatlakozott az
Állampolgári Részvétel Hete eseménysorozathoz
Az idén szeptember 23-29. között
zajló ÁRH legfontosabb célja, hogy
minél szélesebb nyilvánosságot
teremtsen az állampolgári cselekvések lehetőségének, erejének, általában a civil részvételnek. Ez
alkalomból a Közösségfejlesztők
Békés Megyei Egyesülete koordinálásával
több
település
(Békéscsaba, Szabadkígyós, Kétegyháza, Csanádapáca, Mezőkovácsháza, Végegyháza, Békés,
Szeghalom) is bekapcsolódott
programokkal, illetve a Közbizalom felméréshez kötődő kérdőíves
felméréssel az országos rendezvénysorozatba.

Szabadkígyós: Az Állampolgári
Részvétel Hetén folyamatosan tájékoztattuk az intézményünkbe, az
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
épületébe látogatókat az esemény
fontosságáról, és a kérdőívek kitöltésére kértük őket. A kérésnek
szinte mindenki önként és azonnal
eleget tett. Csatlakoztunk az
"Itthon vagy – Magyarország szeretlek" rendezvénysorozat eseményeihez is, melyen a gyermekek, a
fiatalok és az idősebbek egyaránt
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részt vettek. Sőt, egész családok is
eljöttek a koncertre, illetve kilátogattak és versengtek a következő
mozgásos programokon: tájékozódási futás, célba dobás, kapura lö-

vés, súlylökés, ugráló kötelezés,
kötélhúzás, váltó futás, kézilabdázás. Nívós sportbemutatók is zajlottak, mint például: íjászat, kickbox, fit dance, taekwon-do. Az este
az országos tűzgyújtással zárult. A
rendezvény elérte a célját: a helyi
közjó gyarapítását, és megmutatkozott a helyi közösségi és civil
cselekvésre való hajlandóság.

Végegyháza: A Barangoló Közhasznú Egyesület immár harmadik alkalommal csatlakozott az Állampolgári Részvétel Hetéhez a szeptember 24-én megtartott Civil Kerekasztal találkozójával, ahol a kérdőívek
kitöltésére is sort kerítettek. A kerekasztal a
helyi társadalmi élet
egyik
találkozási
pontja, mely nagyszerűen illeszkedik az
ÁRH gondolatához.
Az eseményen szó
esett még „A Barangolások az Egészség
Földjén”
című
program tervezett rendezvényeiről,
feladatokról, illetve a Civilek
Háza munkálatairól és
az őszi tanulmányi kirándulásról.

proHáló-találkozó Békéscsabán
Szeptember 26-27-én Békéscsabán a Szlovák Kultúra Házában
találkoztak a proHáló – országos
civil hálózat - tagszervezeteinek
vezetői, akik a belső működési
ügyekről, a hálózati alapról, a
pályázati lehetőségekről, a jövőbeni szakmai programokról tanácskoztak. A találkozón a pécsi,
a nyíregyházi, a békéscsabai, az
egri, a kecskeméti, a veszprémi , a zalaegerszegi és a debreceni szervezetek képviselői vettek részt.

PÁLYÁZATOK
Pályázat nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének, kutatásának,
népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására – HUNG-2013
A Vidékfejlesztési Minisztérium
által meghirdetett pályázat célja: A
magyar nemzeti értékekről és
hungarikumokról szóló törvény
szerinti
nemzeti
értékek és
hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és
gondozásának támogatása.
Pályázók köre: Pályázati céltól, támogatási területtől függően: civil
szervezetek, non-profit gazdasági
társaságok, gazdasági társaságok,
intézmények.
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A rendelkezésre álló keret: 145 millió Ft. A támogatás formája vissza
nem térítendő támogatás.
Egy pályázattal elnyerhető támogatás:
Az 1. és 3 számú támogatási cél
esetén 500 000 forinttól 3 000 000
forintig terjedhet.
A 2. számú támogatási cél esetén 1
000 000 forinttól 10 000 000 forintig
terjedhet.
A támogatás mértéke az összes
elszámolható költség 100%-a.
Egy pályázó több pályázati célra is
pályázhat, de célonként külön pályázati adatlapon.
Támogatási célok:
1. Nemzeti
értékek
és
hungarikumok gyűjtése, rendszerezése, értéktárak létrehozása és
fenntartása.

2. A Hungarikumok Gyűjteményében és a Magyar Értéktárban
nyilvántartott kiemelkedő nemzeti
értékeink kiemelkedő voltát mélyítő ismeretek megszerzése.
A Hungarikumok Gyűjteményében és a Magyar Értéktárban nyilvántartott egyes nemzeti értékek
és hungarikumok kollektív megismertetése, azok hazai, külhoni és
nemzetközi rendezvényeken, írott
és elektronikus kiadványokban
történő megjelentetése és népszerűsítése.
A pályázat benyújtási határidő:
2013. november 3.
További információ: Széles Ivett,
hungarikum@vm.gov.hu
Pályázati felhívás letölthető a
www.kormany.hu oldalon a Vidékfejlesz tési Minisz térium
menüben.
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Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek
képzéseinek támogatása
IFJ-GY-13-C
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet
gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek
tagjainak, valamint az ifjúsággal
foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása céljából a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram keretében.
A pályázat célja: Olyan, Magyarországon megvalósuló, nemformális képzések támogatása,
amelynek elvégzésével a fiatalok
szociális, környezeti érzékenysége,
a tudatos felnőtt életre való felkészülése, állampolgári kompetenciája fejlődik.
A pályázati program minimum 15
fővel és legalább 16 órában
(bentlakásos vagy 2X8 óra) megvalósuló, a nem-formális tanulás
módszereire épülő, elsősorban az
alábbi témákat feldolgozó képzési
programokat támogatja:
- a fiatalok tudatos felnőtt életre
való felkészülése,
- fiatalok társadalmi részvételének
elősegítése,
- emberi jogok megismertetése,
érvényesítése – különös tekintettel
a gyermeki jogokra, a gyermekek
és környezetük között fellépő erőszak megelőzése, a konfliktuskezelés, a problémák békés megoldási
módjainak megismertetése, elsajátítása
- egészségnevelés és káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése
- a kapcsolaton belüli erőszak, illetve a gyermekbántalmazás megelőzése, felismertetése, a segítségnyújtás lehetőségeinek ismertetése
- forrásszervezés, (pályázatírás –
különös tekintettel az Európai
Uniós források igénybevételére
való felkészülésre, adományszervezés,) projektmenedzsment
- gyermek és/vagy ifjúsági érdek-
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képviseletek megalakulását és működését segítő tevékenység, szervezetmenedzsment,
- gyermek- és ifjúsági animátor,
illetve vezetőképzés
Pályázók köre: Gyermek és ifjúsági
célokat megvalósító szervezetek,
amelyek:
- társadalmi szervezetek, alapítványok (kivéve pártok, pártokhoz
kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
- önálló jogi személyiséggel nem
rendelkező közösségek, amennyiben
rendelkeznek
befogadó
(kötelezettségvállaló) szervezettel,
- egyházak, egyházi szervezetek,
- egyházi fenntartású intézmények,
- önkormányzatok, önkormányzati
társulások, kistérségek és fenntartásukban működő intézmények
- többcélú kistérségi társulások és
fenntartásukban működő intézmények,
- non-profit betéti társaságok és
non-profit korlátolt felelősségű társaságok.
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 20 millió Ft.
A pályázaton maximum 750.000 Ft
vissza nem térítendő támogatás
igényelhető.
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható öszszes költségének 90 %-a lehet.
Támogatási időszak: a Pályázó által
megjelölt, 2013. október 1. és 2014.
május 31. közé eső időszak.
A pályázat benyújtási határideje:
2013. október 14. 23:59 perc
Benyújtás: a pályázatot kizárólag
elektronikus úton lehet benyújtani a
Pályázatkezelő által működtetett
Pályázatkezelő Rendszer szoftveren
(www.ncsszi-pr.hu) keresztül.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő
ügyfélszolgálatától kaphatnak az
(1) 237-6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail
címen.

Pályázat kábítószer-prevenciós
programok támogatására
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet célzott és javallott kábítószerprevenciós programok támogatására.
A pályázat célja: célzott és javallott prevenciós programok támogatása, illeszkedve a nemzeti és
nemzetközi kábítószerügyi stratégiai dokumentumok céljaihoz.
A pályázat keretében a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben alternatívát nyújtó,
valamint a családi rendszer megerősítését elősegítő programok
támogatására van lehetőség.
Pályázók köre
- közhasznú vagy kiemelkedően
közhasznú társadalmi szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
- közhasznú vagy kiemelkedően
közhasznú alapítványok,
- közhasznú vagy kiemelkedően
közhasznú közalapítványok,
- egyházak,
- egyházi fenntartású intézmények,
- szociális, egészségügyi intézmények,
- önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
- non-profit betéti társaságok és
non-profit korlátolt felelősségű
társaságok,
A pályázatok támogatására rendelkezésre
álló
keretösszeg
65.000.000 Ft.
A pályázaton legalább 100.000 Ft,
illetve legfeljebb 2.000.000 Ft viszsza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázó által biztosítandó 10% önrész. A támogatás
előfinanszírozott.
Támogatási időszak: a Pályázó
által a pályázatban megjelölt 2013.
július 1. és 2014. június 30. közötti
időszak.

4

Kategóriák:
„A” kategória: A családi rendszer
megerősítését, a szülői készségek
fejlesztését szolgáló univerzális,
célzott, javallott programok támogatása.
„B” kategória: Helyi közösségi
erőforrásokra támaszkodó programok, kezdeményezések támogatása, amelyek vonzó alternatívát
jelenthetnek a szerhasználattal
szemben a szabadidő eltöltés, a
gyermekvédelmi intézményrendszer, a büntető-igazságszolgáltatás
intézményei, az internet és más
médiumok, munkahely színtereken.
Az internetes pályázatok beadási
határideje a megjelenéstől (2013.
október 3.) számított 30. nap.
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül.
További információ: NEMZETI
CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
Telefon: (06-1) 237-67-82
palyazat@ncsszi.hu
Pályázat szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet
szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására. A pályázat kódja: KAB-FF-13

A pályázat célja: a szenvedélybetegek a drogproblémákkal küzdők
felépülési folyamatának támogatása, valamint a kezelésbe/ellátásba
kerülést elősegítő, a rehabilitációs
és reszocializációs programok
megvalósítását előmozdító kiegészítő működési támogatás biztosítása.
Pályázók köre:
- közhasznú, vagy kiemelten közhasznú civil szervezetek (kivéve
pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
- közhasznú, vagy kiemelten közhasznú alapítványok,
- közhasznú, vagy kiemelten közhasznú közalapítványok,
- egyházak,
- egyházi fenntartású intézmények,
- szociális, egészségügyi intézmények,
- önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
- non-profit betéti társaságok és
non-profit korlátolt felelősségű
társaságok
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 100 000
000 Ft.
A pályázaton legalább 200 000 Ft,
illetve legfeljebb 3 000 000 Ft vissza
nem térítendő támogatás igényelhető. A Pályázó által kötelezően
biztosítandó önrész mértéke 10%.
A pályázott támogatás mértéke
maximum a projekt elszámolható
összes költségének 90%-a lehet.

Kategóriák:
„A” kategória: Alacsonyküszöbű
szolgáltatást végző szervezetek és
drogambulanciák kezelésbe kerülést elősegítő programjainak kiegészítő működési támogatása.
„B” kategória: Szenvedélybetegek
terápiás folyamatainak erősítése,
helyettesítő és egyéb kezelésekhez kapcsolódó kiegészítő működési támogatása.
„C” kategória: Speciális szükségletű csoportok ellátását biztosító
rehabilitációs programok fejlesztése és a józan szenvedélybetegek
reszocializációját, reintegrációját
elősegítő programok támogatása.
Támogatási időszak: A Pályázó
által a pályázatban megjelölt,
2013. július 1. és 2014. június 30.
közé eső időszak.
Az internetes pályázatok beadási
határideje a megjelenéstől (2013.
október 3.) számított 30. nap.
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren
keresztül.
További információ: NEMZETI
CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
Telefon: (06-1) 237-67-82
palyazat@ncsszi.hu

KIADVÁNYAJÁNLÓ
Megjelent
a
Civil
X. évfolyam 3.száma

Szemle

KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM
A magyar civil crowdsourcing és
crowdfunding jó gyakorlatai

ELMÉLETILEG
Ki a „köz” és mi a „haszon” – És ki
szerint?
A közhasznúság fogalmi és tartalmi dilemmái

TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM
Nemzeti Civil Alapprogram és
Nemzeti Együttműködési Alap.
Hasonlóságok és különbségek a
régi és az új támogatási alapok között

A tartalomból:
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VILÁG-NÉZET
Civil közreműködés az európai
konstrukcióban
KISEBBSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM
Empowerment, nők, hatalomnélküliség: a roma anyaklubok gyakorlata
Bővebben: www.civilszemle.hu
E-Napraforgó

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
Non-profit menedzsment képzés
Vésztőn
A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete – a vésztői Sinka
István Művelődési Központ és
Városi Könyvtár, valamint a Körös
-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége partnerségével - non-profit
menedzsment képzést indít a
Vésztőn és környékén, valamint
a szeghalmi kistérségben működő civil szervezetek fejlesztése,
erősítése, felkészítése érdekében.
A program célja: A civil szervezetek tevékenységének erősítése; a
résztvevők felkészítése a szervezet
működésének hatékonyabbá és
biztonságosabbá tétele céljából.
A képzés célcsoportja: a Vésztőn
és vonzáskörzetében található településeken működő civil szervezetek. A képzésre elsősorban a
kultúra, hagyományőrzés, település-közösségfejlesztés, nemzetiségi, szociális területen tevékenykedő civil szervezetek vezetőit, tagjait várjuk, másodsorban olyan
szervezetek képviselőit, amelyek
nagy hangsúlyt fektetnek a közösségi életbe történő bekapcsolódásra is.
A képzés időtartama: 56 óra; 2013.
október és december között 5 alkalommal 9-16 óráig
Helyszín: Sinka István Művelődési Központ és Városi Könyvtár
Vésztő, Kossuth L. u. 43-47.
Témakörök:
Október 12. : Működés (8 óra) –
előadás, műhelymunka
A civil szervezetek működését
szabályozó törvények, és rendeletek ismerete.
Egyesületek, alapítvány, szövetségek létrehozását, és jogszerű működését, valamint megszűnését
leíró dokumentumok előállításának módszertana: alapszabály,
SZMSZ, székhelybejegyzés, adatváltozások bejegyeztetése, közgyűlési - elnökségi jegyzőkönyvek

2013. október

Október 25-26.: Vezetéselmélet
(16 óra) - tréning
A vezetéselméleti modellek ismertetése. Vezetési-, döntéshozatali
stratégia alkotásának elsajátítása, a
szervezetek speciális, egyedi helyzetére alapozva. A résztvevő szervezetek tevékenységének elemzését segítő módszerek. A változásmenedzsment eszközei, különböző
válságkezelési lehetőségek.
November 8-9.: Csoportépítés
(16 óra) - tréning
Csoportkohéziót erősítő technikák
elsajátítása, alkalmazása az egyes
szervezetekben. A közösségépítés
folyamata, módszerei.
November
23.:
Gazdálkodás
(8 óra) – előadás, műhelymunka
A civil szervezetek gazdálkodására
vonatkozó szabályok, és adatszolgáltatások ismerete: adószám kérés, folyószámlanyitás, számlázás,
szerződéskötés,
közhasznúsági
jelentése, mérleg. A civil szervezetek adózási szabályainak ismerete,
és alkalmazása.
December 7.: Hálózatépítés (8 óra)
– előadás, műhelymunka
A civil szervezetek közötti hálózatépítés alapjai, módszerei, technikái, helyi sajátosságok, jó gyakorlatok. Az együttműködés lehetséges
perspektívái, a kapcsolati tőke szerepe.
A képzés előadói: a civil szektorban jártas, gyakorlati és elméleti
szakmai tudással egyaránt rendelkező megyei és országos szakemberek.
Részvételi díj: a képzésen való
részvétel - a civil szervezetek vezetőinek és tagjainak – ingyenes, a
Nemzeti Együttműködési Alap
támogatása révén. A környező kistelepülésekről érkező szervezetek
részére – korlátozott összeg erejéig –
útiköltséget is tudunk téríteni.
Bővebb információ: kérhető:
Butora Hajnalka – Tel: 66/333-263;
e-mail: civil@kfbme.hu

Nyílt jóganap
A Jóga a Mindennapi Életben
Egyesület-Békéscsaba nyílt JÓGANAPOT szervez a Széchenyi István Két tannyelvű Közgazdasági
Szakközépiskolában (KÖZGÉ Békéscsaba, Irányi utca) 2013. október
26-án szombaton 9 órától 16 óráig.
A nap során lehetőség nyílik kezdő és haladó szintű jóga gyakorlásra, fizikai-, légző- és lazítógyakorlatok végzésére, előadások
lesznek a jóga nyújtotta lehetőségekről az egyéni és a szociális
egészség elérésére és fejlesztésére,és a helyes táplálkozás fontosságáról is szó esik, kóstolással
egybekötve.
16 óra után az érdeklődőknek bemutatjuk Békéscsaba Kis-Tabán u
20 alatti Központunkat, ahol minden szombaton 16 órától van öszszejövetel. A gyakorláshoz kényelmes ruházat szükséges csupán.
A rendezvényre, amely bárki által
látogatható, ezúton is minden érdeklődőt szeretettel meghívunk.

Arkangyal Napok
Idén is megrendezésre kerül a
Békéscsabai Arkangyal Napok. Az
Atman Jóga Egyesület szeretettel
meghív minden kedves érdeklődőt, aki szeretne néhány órát pozitív légkörben tölteni, együtt meditálni és többet megtudni az Arkangyalok világáról. A rendezvényre 2013. november 1-3. között kerül
sor Békéscsabán (a pontos helyszín megtalálható lesz a későbbiekben a www.atman.hu oldalon), minden nap 18-20 óra között.
A belépés ingyenes! A részletes
program a www.atman.hu honlapon megtekinthető.
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A Békési könyvtár rendezvénye az Országos
Könyvtári Napok keretében:

A Balkán Táncegyüttes rendezvénye

Balkán Táncegyüttes rendezvénye

A Békéscsabai Jókai Színház októberi játékrendje
István, a király: A nyári kolozsvári és a békéscsabai nagy közönségsikert követően nem tehette meg a
színház vezetése, hogy ne tűzze
műsorára Szörényi Levente Bródy János: István, a király című
rockoperáját. A bemutatóra 2013
szeptember végén került sor,
Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas
koreográfus rendezésében, Presits
Tamás és Szomor György főszereplésével, valamint a Balassi
Táncegyüttes közreműködésével.
Üvegfigurák: Egy különös időutazásra várjuk Önöket, egy különleges térben Tennessee Williams
izgalmasan mély darabjának – a
Jókai Színház kiváló színészeinek
– előadásában, ahol mindenki találkozhat önmagával, akár a családja, környezete konfliktusaival,
Oldal 7

azaz, magával az élettel, annak
minden csodájával és kínjával
együtt. Visszaforgatjuk az időt a
harmincas évek Amerikájába, ahol
egy látszólag banális történetben
olyan helyzetekkel és olyan karakterekkel találkozhatunk, amelyek
itt, most, akár velünk is megtörténhetnek, akik itt, most akár velünk is
eljátszhatják a maguk történeteit.
Bemutató: október 11-én.
Az előadások pontos időpontjai a
www.jokaiszinhaz.hu oldalon tekinthetők meg. Bővebb információ
kérhető: 66/519-550

A Békéscsabai Napsugár
Bábszínház októberi műsora
A kakaska krajcárkái a román népmesék világába kalauzol bennünket,
oly módon, hogy közben mindvégig otthon érezzük magunkat.
Hogy miért? Mert a népmesék határokat átívelő, mélységes igazság-

világába csöppentünk, ahol emberi természetünkre legvalódibb
mivoltában ismerhetünk rá. Ráadásul úgy, hogy közben nevetünk, dalolunk, rigmusokat faragunk, és minduntalan ráismerünk magyar népmeséink alapmotívumaira is. Nem meglepő,
hiszen az egymás mellett élő
nemzetek gyakran átveszik egymástól kultúráik elemeit. És a
legalapvetőbb
szembenállások
mindenhol ugyanazok: a jó és a
gonosz, a hamis és igaz, az értékes és értéktelen. Ion Creangă, a
román irodalom legnagyobb mesemondójaként, a népi lélek ismerőjeként válogatta és hagyományozta a már gyermekként
megismert történeteket, akár nálunk, magyaroknál Benedek
Elek.
A kakaska krajcárkáiért – igazságáért – folytatott kalandsorozata,
kitartása és győzelme minden
bizonnyal a legpozitívabb emberi
E-Napraforgó

minőségek oldalára állítják az érző gyermeki lelket.

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház előadásában paravános játékként láthatjuk a darabot, melyben
hagyományos, kesztyűs bábok

Akkreditált Falusi vendéglátó
képzés
FALUSI ÉS AGROTURIZMUS
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE által
indítandó képzés célja: szakmai
felkészítés, kezdő falusi vendéglátók és vidéki szolgáltatóként tanyagazdaságot, farmgazdaságot
működtető magánszemélyek, kisés mikro vállalkozások számára.
A képzés célcsoportja: a falusi
vendégfogadók, a falusi turizmus,
mint szolgáltatói tevékenység
iránt érdeklődők, akik most tervezik bekapcsolódásukat a vendégfogadásba, vagy szeretnék ismereteiket elmélyíteni. Ők lehetnek
kezdő falusi vendéglátók, ÚMVP
nyertes falusi szállásadók, vidéki
szolgáltatók, tanyagazdaságot és
farmgazdaságot működtető magánszemélyek, őstermelők, kis- és
mikro
vállalkozások
vezetői,
munkatársai.
A képzés várható kezdete:
2013. november
Képzési napok: Hallgatókkal
egyeztetve
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játsszák a főszerepet –
ahogyan annak idején
szüleink is megszerették a
bábszínházat. Az ötletgazda és játékmester Soós
Emőke, a mesét Farkas
Wellmann Éva fordította,
dolgozta át és alkalmazta
bábszínpadra. A bábok és
a díszlet Lenkefi Deák
Réka
leleményességét
dicsérik, a darab zenéjét
Lovas Gábor szerezte. Az
előadást négy éven felülieknek ajánljuk, mely október hónapban hétköznaponként délelőtt 10 órától
tekinthető meg Békéscsabán, az Ibsen Házban.
Bővebb
információ:
66/333-261

Helyszín: A jelentkezések függvényében
kerül
meghatározásra
(Békéscsaba, Gyula, Szarvas stb.)
A képzés várható időtartama: 60
óra 3 x 2 alkalom (péntek és szombati napokon) , 09-17 h között
Bizonyítvány: A hallgatók az akkreditált képzés végén tanúsítványt
kapnak, amelyet elfogadnak EMVA
és LEADER-es pályázati támogatásokat nyertek számára előírt képzettségnek.

A képzés költségei: 50.000 Ft +
10.000 Ft regisztrációs díj + 10.000
Ft vizsgadíj, amelyről a hallgatók
számlát kapnak. A FATOSZ tagszervezeteinek tagjai kedvezményesen veheti igénybe a képzést.
A tematikáról és egyéb fontos tudnivalókról bővebb információ kérhető:
Békés Megye Falusi Turizmusáért
Egyesület - Szabó Dóra; e-mail:
falusit.bekesm@gmail.com

E-Napraforgó

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK…
Változhat a civil szervezetekre vonatkozó szabályozás
Az Egyházi, Nemzetiségi és Civil
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős
Államtitkárság 2013. október 7-ig
meghosszabbítja az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépésével összefüggő, valamint egyéb
célú módosításáról szóló törvényjavaslat társadalmi véleményezésének
határidejét.
Az alábbiakban a kormany.hu oldalon közzétett összefoglaló anyagot közöljük:
Összefoglaló az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek
a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény hatályba lépésével összefüggő, valamint egyéb
célú módosításáról szóló törvényjavaslathoz
Az Országgyűlés által 2011. december 5-én elfogadott ún. Civil törvény
(az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény)
hatályba lépése óta eltelt egy év
után az előkészítésért felelős Emberi
Erőforrások Minisztériuma kezdeményezte a jogszabályoknak megfelelő
utólagos
hatásvizsgálatot,
amelynek keretében bárki véleményt nyilváníthatott egy kérdőív
kitöltésével. Több mint hatszázan
éltek ezzel a lehetőséggel, amelynek
tapasztalatait az előterjesztés előkészítése során felhasználtuk.
Az új Ptk. szükségessé tette, hogy a
civil szervezetekhez kapcsolódó
szabályozásban is átvezetésre kerüljenek a módosult fogalmak, anyagi
jogi szabályok. Emellett több ponton
módosításra kerül a civil szervezetek működésének jogszabályi környezete a jogszabályok közötti összhang és azok átláthatósága céljából.

2013. október

A tervezet számos jogszabályban
harmonizálja az új Ptk. által használt fogalomrendszert (pl. legfőbb
szerv helyett döntéshozó szerv, kuratórium helyett ügyvezető szerv,
stb.).
A civil társaság és a különleges jogállású egyesületi tag szabályozása
beépítésre kerül a Civil törvénybe a
kapcsolódó társadalmi igény miatt.
Kibővítésre kerülnek a civil szervezetekre vonatkozó működési szabályok, amelyek továbbra is biztosítják
a jelenleg hatályos Ptk-ban létrehozott jogintézményeket (pl. elektronikus ülésezés, a működés és gazdálkodás legfontosabb eredményeire
[beszámoló, megszűnés, fizetésképtelenségi eljárások] vonatkozó legfontosabb közzétételi kötelezettség
országos névjegyzékben, döntéshozó és ügyvezető szervek működése,
alapítók gyűlése).
Jelentősen egyszerűsödnek és jobban igazodnak a civil szervezetek
működési sajátosságaihoz a civil
szervezetek
megszűntetésével
(egyszerűsített törlés, végelszámolás, kényszer-végelszámolás, felszámolás), átalakulásával (szétválás,
különválás, összeolvadás, beolvadás) kapcsolatos szabályok. A korábbi szabályozáshoz képest egyszerűbb eljárásokban folyik le a civil
szervezet megszűnése, ugyanakkor
a hitelezőket védő garanciális szabályok megjelennek a szabályozásban.
A civil szervezetek egyesülése és
szétválása a gazdasági társaságokhoz képest egyszerűsített eljárásrendben történik.
A civil szervezet jogi személyiséggel
rendelkező szervezeti egységének
beszámoló-készítési kötelezettsége
az eddigieknél részletesebb szabályozása megvalósul. A közhasznú
jogállással nem rendelkező szervezetek számára adminisztratív könynyítés, hogy közhasznúsági mellékletet a jövőben nem kell készíteniük,
a közhasznú jogállású szervezetek

felügyelőbizottság
kötelező
létrehozására vonatkozó bevételi értékhatár ötmillióról ötvenmillió forintra nő. A tervezet lehetővé teszi, hogy a gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytató civil szervezetek a számviteli beszámolójuk letétbe helyezésével tegyenek eleget a társaságiadóbevallási kötelezettségüknek,
melyet a bíróság hivatalból
továbbít az adóhatóság részére.
A Nemzeti Együttműködési
Alap működésével kapcsolatos
szabályozás
módosításának
célja, hogy a jogalkalmazók
számára átláthatóbb szabályozás segítse a támogatási rendszer igénybe vételét.
Az SZJA 1%-os rendelkezések
több adóévre történő kiterjesztése (az adózó eltérő rendelkezéséig, vagy rendelkezése
visszavonásig), hogy az 1%-os
támogatásból részesülő szervezetek akár több évre tudják
tervezni a tevékenységüket,
bevételeiket, és az 1%-os rendelkezések feldolgozása pedig
költséghatékonyabbá válik az
adóhatóság oldaláról. Az 1%os rendelkezésre igényt tartó
szervezetek is technikai azonosítót fognak kapni, melynek
bevezetésével lehetővé válik a
felajánlást megelőző jogosultság igazolás (jelenleg utólag
igazolják a szervezetek, így a
felajánló nem tudja, hogy célba
ér-e majd a felajánlása), elkerülhetők lesznek a hasonló
nevekből adódó visszaélések
és korábban juthatnak a forráshoz a kedvezményezettek (a
jelenlegi december helyett már
az év közepén). Az új szabályt
a civil szervezetek várhatóan
üdvözölni fogják.
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Uniós források 2014-2020 között –
Számos változás várható
Megváltozik az európai uniós források felhasználása a 2014-2020-as
fejlesztési ciklusban. Átalakul a
magyarországi intézményrendszer,
a tervezésben a nemzeti célokat
összhangba fogják hozni az összeurópai stratégiákkal.
Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikáért felelős
helyettes államtitkára a Pályázati
Projektmenedzserek és Tanácsadók
Országos Szövetsége (PÁTOSZ) és
a Pest Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara (PMKIK) közös rendezvényén elhangzott beszédének
legfontosabb pontjai:
- az új fejlesztési ciklusban az irányító hatóságok az érintett szaktárcákhoz kerülnek
- a központi koordinációs szervezet
az uniós források megfelelő minőségű és ütemű végrehajtását felügyeli
- a területiség elvének érvényesítésével a megyei önkormányzatok
jelentős fejlesztési pozíciót kapnak
majd
- a támogatott fejlesztéseknek az
integrált fejlesztési szempontoknak
is meg kell felelniük
- a fejlesztési források 60 százalékát
közvetlenül gazdaságfejlesztésre
fordítja hazánk
- a kis és középvállalkozások (kkv)
helyzetbe hozása továbbra is cél
marad
- tovább egyszerűsítenek a pályáztatás folyamatában, például
- az államnál nyilvántartott adatokat az új pályázati rendszerben
nem kérik majd a pályázóktól, ezt
a közreműködő szervezet szerzi
majd be, az állam által fenntartott
intézményeknél
- a közcélú fejlesztés esetében nem
írnak ki pályázatot, ezeknél norma-

2013. október

tív alapú támogatás várható
- közcélú fejlesztéseknél is be kell
nyújtani a beruházási dokumentációkat, amit az érintett állami intézmény vagy önkormányzat a
saját apparátusával is meg tud
tenni
- ha külső pályázatírót szeretne
igénybe venni valaki, arra csak
saját forrásból fordíthat, és ez nem
számolható el a fejlesztés költségei között
- a következő fejlesztési ciklusban
növekedni fog a visszatérítendő
támogatások, pénzügyi eszközök
aránya
- az európai fejlett régiói közé tartozó Közép-Magyarország kevesebb uniós forrást kaphat, de a
kormány szándéka szerint a hazai
költségvetési forrásból fejlesztési
támogatásra számíthatnak.
Az MTI cikke nyomán, forrás:
www.kormany.hu

5. alkalommal lehet pályázni az
Önkéntességért Díjakra
Immáron 5. alkalommal kerül sor
2013 novemberében az önkéntes
munka társadalmi elismertségének növelése céljából alapított
önkéntességért díjak átadására.
Az elmúlt évek során a kisebb
helyi közösségek önkéntes kezdeményezéseitől a civil szervezeteken át az önkormányzati fenntartású intézményekig egyre többen
ismerték fel, hogy mennyire fontosak az önkéntesek által végzett
tevékenységek céljaik eléréséhez.
Eközben hazánkban is évről-évre
nő azon vállalatok és magánszemélyek száma akik csatlakoznak
olyan programokhoz, melyek által
szűkebb illetve tágabb környezetüknek segíthetnek. Az Önkéntes
Központ Alapítvány (ÖKA) 2013.
évben
is
meghirdeti
az
„Önkéntességért Díj” pályázatát.

Az ÖKA egyik alapvető célja volt
mikor 2009-ben létre hozta az Önkéntességért Díjat, hogy még többek számára vonzóvá tegye az
önkéntes tevékenységet, és hogy
az önkéntesség társadalmi megítélését még kedvezőbb irányba
mozdítsa. Az ÖKA tapasztalatai
szerint folyamatosan nő hazánkban az önkéntesség elismertsége,
az önkéntesek száma. Egyre többen érzik azt, hogy az önkéntes
tevékenység során fejlődik személyiségük, új kapcsolatokat építenek ki úgy, hogy mindeközben
rászorulókon segítenek.
Az Önkéntes Központ Alapítvány
az elmúlt évek hagyományaihoz
híven az idén 5. alkalommal hirdeti meg az Önkéntességért Díj
2013. pályázatot.
A díj megvalósításában az ÖKA
partnere idén már 3. alkalommal
a Budapest Bank, az Év Vállalati
Önkéntes Programja 2009. évi
nyertese, amely a díj anyagi és
szakmai támogatásán túl idén is
különdíjjal ismeri el az esélyegyenlőségért legtöbbet tevő magánszemélyt.
Az alábbi 5 kategóriában kerülnek a díjak kiosztásra:
I.
Az
év
önkéntese
(magánszemélyeknek)
II. Az év önkéntes programja
(civil szervezeteknek és közintézményeknek)
III. Az év vállalati önkéntes programja (cégeknek)
IV.
A
Budapest
Bank
„Esélyegyenlőségért”különdíja
magánszemélyek részére
V. Az Év Közösségi Kezdeményezése 2013. (közönségdíj)
forrás, bővebben: onkentes.hu
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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!
Napraforgó
Kiadja: a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Pf.: 570.
E-mail: civil@kfbme.hu
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