E-Napraforgó
KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
FELHÍVÁS FEJLESZTÉSI PROGRAMBAN
VALÓ RÉSZVÉTELRE
A Közösségfejlesztők Egyesülete, a Dialóg a Közösségekért Egyesület (Miskolc), az

Kiadja:
Közösségfejlesztők
Békés Megyei
Egyesülete

Életfa Segítő Szolgálat Egyesület (Debrecen) és a Közösségfejlesztők Békés Megyei
Egyesülete (Békéscsaba), a Norvég Civil Támogatási Alap által finanszírozott
program keretében, fejlesztési programban való részvételre hívja az ÉszakMagyarországon, Észak-Alföldön és Dél-Alföldön működő, közösségi szolgáltatásokat
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fenntartó civil szervezeteket és informális közösségeket,csoportokat.
Mi a program célja?
Programunkkal helyi kezdeményezések megerősödését, a helyi közösségekre
irányuló tevékenységeket végző szervezetek és lakossági csoportok fejlődését

A tartalomból:
Ez történt...
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erőforrások felhasználásával, képesek legyenek hosszú távon fenntartani tevé-

Pályázatok
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kenységeiket és működésüket.

Rendezvények
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Figyelmükbe
ajánljuk...
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kívánjuk segíteni. Célunk, hogy e szervezetek és csoportok, elsősorban helyi

Kik vehetnek részt a programban?
200-4000 fős kistelepüléseken, illetve maximum 15 000 fős települések városrészeiben/szomszédságaiban működő, a helyi közösség számára fontos tevékenysége(ke)t végző szervezetek és informális helyi közösségek, csoportok.
Mi a program futamideje?
A fejlesztési program 2014. január 1. és 2016. május 31. között valósul meg.
Milyen tevékenységeket ölel fel a program?
A fejlesztés során a szervezeti diagnózis és ez alapján cselekvési terv készítésétől kezdve a szervezetre/csoportra szabott mentoráláson, műhelymunkákon és
képzéseken keresztül lokális szakma- és szektorközi hálózat kiépítéséig számos

Előzetes regisztráció után kaphatnak
adófelajánlást
a
civilek

tevékenységtípus valósul meg. Ezekről részletesen tájékoztatjuk az adatlapot
beküldő, első körben kiválasztott szervezeteket.
Mit kell vállalnia a bekapcsolódó szervezeteknek/csoportoknak?
A részt vevő szervezetek/csoportok szerződést kötnek a Közösségfejlesztők
Egyesületével, melyben vállalják, hogy a futamidő során aktívan részt vesznek
a fejlesztési folyamatban, folyamatosan kapcsolatot tartanak a Közösségfejlesztők Egyesülete által megbízott fejlesztőkkel, s (foglalkoztatás esetén) munkatársaiknak lehetővé teszik, hogy munkaidejük terhére vegyenek részt a műhelymunkákban, képzésekben. A programban való részvétel a bevont szervezetek/
csoportok részéről anyagi áldozatot nem kíván.
Hogyan és meddig lehet jelentkezni?
A jelentkezés - dec. 20-ig - adatlapon történik, amely a dél-alföldi régió esetében
a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületétől igényelhető, az alábbi elérhetőségen: civil@kfbme.hu. Egyéb információ: Butora Hajnalka, tel.: 66/333-263

A jövőben csak
azoknak a civil szervezeteknek
lehet
felajánlani a személyi
jövedelemadó
(szja) 1 százalékát,
amelyek előzetesen
regisztráltak az erre
szolgáló nyilvántartásba.
A cikk folytatása a 10.
oldalon olvasható.

EZ TÖRTÉNT...
A jó közösség a település
hajtóereje lehet
Fókuszban a közösségi munka
címmel szervezett a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete konferenciát november 15én Békéscsabán, a Szlovák Kultúra Házában, a megye különböző településeiről érkező civil
szervezetek vezetői, közművelődési intézmények munkatársai
részére.
Dr. Vercseg Ilona közösségfejlesztő, egyetemi oktató előadásában bemutatta a magyarországi közösségfejlesztő munka
eredményeit, többek között beszélt a közösségek, szomszédsági kapcsolatok helyi társadalomban betöltött fontos szerepéről,
az együttműködési lehetőségekről, majd bemutatott a gyakorlatban is jól működő két közösségfejlesztő projektet: egy budapesti kerületi városfejlesztő rehabilitációs programot, valamit
a Borsod-Abaúj Zemplén megyei, több falut is érintő mikrorégiós hálózatépítő, fejlesztő
tevékenységet.
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Ezt követőn két, Békés megyében
működő pozitív mintát ismerhettek meg a résztvevők.
A Nagybánhegyesi Civil Kerekasztal és a Szlovák Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület tevékenységét Pepó Jánosné egyesületi elnök
mutatta be, míg a csanádapácai
Dohánylevél Hagyományőrző és
Hagyományteremtő
Egyesület
egész településre kiterjedő kulturális fejlesztő munkájáról Mórocz
Ildikó egyesületi alelnök tartott
előadást.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló konferencia
végén a résztvevők visszajelezték,
hogy szükség van a találkozó folytatására, új és jó pozitív minták
megismerésére, mert a közösségek
ereje fontos „hajtóerő” lehet egyegy település hosszú távú fejlődésében.

Egészséges életvezetés kialakítását segítő programsorozat indult
Szeghalmon
A Körös-sárréti Civil Szervezetek
Szövetségének nyertes, TÁMOP6.1.2.-11/1-2012-1338 számú pályázatának programjai a Senshi
Sportegyesület rendezésében valósulhatnak meg Szeghalmon.
A projekt címe „Útikalauz az egészséges életvezetés kialakításához- civilek szemléletformáló szolgáltatásai
Szeghalmon” melynek célja az
energiaegyensúly, a táplálkozásmozgás megfelelő arányának és
minőségének helyreállítása.
A pályázat jóvoltából az egészséges életvezetés kialakítását segítő
programsorozaton vehetnek részt
a lakosok. Ingyenes előadások,
lelki egészséget szolgáló csoportfoglalkozások, életmód klub, mentálhigiénés tanácsadás, interaktív
konzultáció, elsősegélynyújtó tréning, laikus önsegítő foglalkozás,
egészség nap, egészség hét, életmód tábor, és sportolást népszerűsítő programok várják az érdeklődőket a jövő év augusztusáig.
A programsorozat az egészségügyi állapotfelméréssel vette kezdetét, 2013. november 22-én a
Senshi SE Sport és Életmód Központjában (Szeghalom, Tildy Z. u.
17. I. emelet)
A programok a következő célterületeket ölelik fel:
- Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás
és testmozgás egyensúlya) megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok
megvalósítása, melyek eredményesen befolyásolják többek között a megfelelő folyadékfogyasztást, a túlzott só- és szénhidrát
bevitel csökkentését
- Stressz kezelő, lelki egészség
megőrzésére irányuló egészségfejlesztési programok megvalósítása
- A lakosság rendszeres testmozE-Napraforgó

gását elősegítő szabadidős programok megvalósítása, melyek hangsúlyt helyeznek az energia egyensúlyra
- Elsősegély nyújtási és baleset
megelőzési programok megvalósítása
A programsorozatról bővebben a
sarreticivilek.hu és a senshi.hu
weboldalakon olvashatnak.
A bekapcsolódni vágyók a
senshi@senshi.hu e-mail címen
jelentkezhetnek információért.
III. Kádár Ferenc Országos
Népzene és Néptáncverseny
Dévaványán
III. alkalommal került megrendezésre december 8-án a fenti esemény, amelyre Békés, Csongrád,
Jász –Nagykun Szolnok és Bács
Kiskun megyéből érkezett 180 énekes és 170 táncos.
Ez a rendkívül magas részvételi
szám – rendezvényünk színvonalas lebonyolítása mellett - annak is
köszönhető, hogy a zsűri tagjai
közé országosan elismert hírű
szakembereket sikerült megnyernünk, többek között:
- Budai Ilona Magyar Örökség
díjas népdalénekes, az Óbudai Népzenei Iskola tanára, Népzeneoktatásért
Alapítvány és a Borvízforrás Kulturális Alapítvány elnöke
- Juhász Erika népdalénekes, a
Nyíregyházi Főiskola Ének Tanszékének adjunktusa, a KÓTA tagja
- Furik Rita néptánc pedagógus koreográfus, rendező, jelmeztervező
- Papp Endréné néptánc pedagógus
A rendezvényünk lebonyolításával
kapcsolatos szakmai szervező
munkát a Dévaványai Folkműhely
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Egyesület végezte, a technikai háttér feladatokat pedig a Dévaványai
Hagyományőrző Nők Egyesülete
tagsága látta el. A felmerült költségeket
önkormányzati,
kiemelt
szponzori támogatásokból, civil
szervezetek felajánlásából, önkéntes munkákból fedeztük.
A rendezvényt megnyitotta:
Valánszki Róbert – Dévaványa polgármestere és Erdei Attila a
Folkműhely Egyesület elnöke.
A zsűri a kiemelkedő produkciókat
arany ezüst és bronz fokozatokkal
értékelte, valamint több különdíjjal
ismerte el a szebbnél szebb énekes
bemutatókat és táncos koreográfiákat.
A rendezvény végén kapott visszajelzések alapján elmondhatjuk, Békés megyében advent második vasárnapján egy kiemelt színvonalú
rendezvényen vehettek részt az
ország több megyéjéből érkező és
itthoni vendégek egyaránt.
Erdei Attila
„Összetartozunk”
Sütő András „Önmagát becsüli meg
minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.”
A „TÁBITHA” Szociális alapítvány
„Közösen a közösségünkben élőkért” nyertes pályázatának köszönhetően az idősek világnapja alkalmából 5 napos rendezvénysorozattal tisztelegtünk az idősek előtt.
Egész héten színes és változatos
programok várták az idősek klubja
tagjait valamint a házi segítségnyújtás szolgáltatást igénybevevőket. A programok között mindenki
megtalálhatta az érdeklődési körének legjobban megfelelő
kikapcsolódási lehetőséget.
Megcsodálhatták
Tóthné
Anikó népművész vásárlási lehetőséggel egybekötött
bemutatóját. A Táncsics úti
Kisvakond és a József Attila utcai óvoda Katica csoport előadása csalt könnyeket az idősek szemébe.
Fülbemászó
népdalokat

hallhattak a Kurticsi citera zenekar előadásában. Lehetőség volt
fonott termékek, kosarak, koszorúk vásárlására. Bemutatkozott a
Foltvarró klub és a Varroda.
Ramuskáné Dr. Molnár Éva érdekes előadásában hasznos információkhoz jutottak: A Homeopátia a
mindennapi gyakorlatban címmel. A Színjátszó]ház tagjai versekkel melengették meg a jelenlévők szívét.
Bemutatkozott a Petőfi Vadásztársaság. Nagyszénás építészeti értékeiről tartott előadást Gyenge Antal. „Nagyszénás múltja képekben” címmel láthatták Bagi Anita
bemutatóját Czeglédi Mihály tolmácsolásában. Engi László fotókiállítása volt megtekinthető a programok ideje alatt. Ismét vendégünk volt „FényesÉg” dobkör.
Közösen tornázhattak Sajbenné
Kocsondi Ildikóval. A kóstolóval
egybekötött egészség délelőtt során gyümölcs és zöldségsaláták,
falatkák készítésére és fogyasztására került sor. Valamint lehetőség volt vérnyomás és vércukorszint mérésre. Kötetlenül beszélgethettek Dr. Baja János háziorvossal településünk díszpolgárával.
Vetélkedésre is volt lehetőség „Ki mit tud?”-ban Czeglédi
Mihály vezetésével vers, próza,
ének, kategóriában valamint a
„Süti sütőverseny”-en ahová igen
szép és finom alkotások érkeztek.
Roszikné Medvegy Gabriella
igazgatási csoport vezetője tájékoztatást tartott a szociális ellátásokról.
Dr. Janes Zoltán plébános előadásával meghitt pillanatokat szerzett
a hallgatóságnak. A gádorosi óvodások néptánccsoportjának műsorában gyönyörködhettek.
Bemutatkozott a Mozgáskorlátozottak Egyesülete.
A hét folyamán közösen sütöttünk lángost, mesealmást, készítettünk paprikás krumplit, babgulyást valamint körözöttet, salátákat így minden nap megtudtuk
vendégelni a résztvevőket.
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A
rendezvény
sorozat
záróprogramjaként megrendezésre került a már hagyományos
„Összetartozunk” ünnepségünk
ahol vacsorával és a varroda által
készített a rendezvény logójával
hímzett kötővel kedveskedtünk
mindazoknak, akik elfogadták a
meghívásunkat.
A rendezvény ideje alatt Verbőczi
Ferencné és Valuk Mihályné klubtagjaink kézimunka kiállítása volt
megtekinthető. Itt került sor a „Ki
mit tud?” és a „Süti sütőverseny”
eredményhirdetésére is.
Ünnepi műsorunkban a Liszt Ferenc alapfokú művészeti iskola
nagyszénási társastánc csoportja,
Aranyvessző népdalkör, Gondozási Központ dolgozói, az Orhidea
tánccsoport, a gádorosi Silver
Alapfokú Művészeti iskola versenyzői valamint a Barátság
Nyugdíjasklub meglepetés műsora
szórakoztatta a jelenlévőket.
Turda Sándor és társa által szolgáltatott fülbemászó dallamok,
valamint a szervezők áldozatos
munkája egy csodálatos estét varázsolt a megjelentek számára.
Nagy Attiláné
Ozone Zöld Díjat vehetett át a
gyulai Nepomuki Szent János
Lovagrend
Magyarország egyik legkiemelkedőbb környezetvédelmi elismerését, az Ozone Zöld Díjat vehette át
a gyulai székhelyű Nepomuki
Szent János Lovagrend Egyesület.
A díjat 2013. november 20-án, a
Magyarországi Fenntarthatósági
Csúcs Konferencián, Budapesten
adták át Kneifel Irénnek a Lovagrend nagymesterének. A nevezéseket a Magyar Klímatanács tagjai
értékelték, és az igényes, névre
szóló, valódi zöld díjat – egy gyönyörű bonsai fát - Dr. Fogarassy
Csaba, a Szent István Egyetem
klímatanácsának főtitkára, az elismerő oklevelet pedig Pálmai L.
Ákos, az OzoneNetwork tv programigazgatója adta át. A díj ko2013. december

moly elismerés a nagyrészt Gyulán
élő tagságnak, hogy munkálkodásuk és céljaik mások szemében is
hitelesek.
A Lovagrend számtalan környezetvédelmi tevékenységén túl, 2013ban sikeresen pályázott a Nemzeti
Együttműködési Alap szakmai pályázatán. Célul tűzték ki a FehérKörösön érkező hulladék eredetének felkutatását, a hulladék lerakások helyének felderítését, feltérképezését. A romániai Socodorig kerékpárral bejárták a partot, valamint a Csigér patak torkolatától
lefelé vízen és parton is végeztek
felmérést. Ezt követően a Körös
felsőbb szakaszát is bejárták egészen Crisciorig. Tapasztalataikról
fényképes dokumentációt, helyszíni
feljegyzéseket készítettek. Céljuk a
dokumentumok prezentációba foglalása, és megküldése az illetékes
román és magyar hatóságoknak,
településeknek, civilszervezeteknek
és médiáknak. Ezzel még csak az
első lépést tették meg a probléma
megoldására, következik a Körös
magyarországi szakaszának ellenőrzése, mert nem csak a
„szomszéd portáját” kell megvizsgálni, - mondják - hanem a saját
vizeink partját beborító szemetet is
be kell mutatni, és az érintetteket
szembesíteni kell a környezetszenynyezéssel. Az Ozone Zöld Díjra beadott pályázatuk ezt a tevékenységet mutatta be.
A Lovagrendet 2010-ben 19 lelkes –
az élővizekért és környezetünkért
aggódó, azok védelmében tenni
akaró – Békés megyei lakos alapította. A taglétszám folyamatosan
nő, jelenleg már 440 fő tagjuk van
az ország minden részéből, sőt Romániából is. Kancelláriájuk létesült
Mezőtúron, Szarvason, Békéscsabán és Zalaegerszegen, és előzetes
egyeztetés zajlik Hódmezővásárhely és Nagyvárad természetvédőivel. Az évek során több környezetvédelmi akciót szerveztek, illetve
más által szervezett rendezvényen
vettek részt. Hulladékot gyűjtöttek,
folyót takarítottak, gyerekeknek és

nőknek szervezett rendezvényeken segédkeztek. Az Ozone Zöld
díjjal együtt járt, hogy meghívták
őket az OzoneNetwork Egyenlítő
című napi vélemény és vitaműsorába, hogy másoknak is elmondhassák mit tettek a tisztább, környezetünkért.
Aki bővebben szeretné megismerni a Lovagrendet, a http://
nepomuki.mindenkilapja.hu honlapon, valamint a díjátadón és a
lovagrendről készült riportot az
OzoneNetwork honlapján megtekintheti.
Kneifel Irén
II. Jótékonysági Télapó Est a
sérültekért
A Közművelődési és Vízimentő
Egyesület Hip - Hop Táncszínháza az Energy Dance Cool Táncszínház, valamint a Gyulasport
Nonprofit Kft. ebben az évben
ismét megrendezte Gyulán a fogyatékkal élők számára a Jótékonysági Télapó Estet. A rendezvénynek december 5-én este a
Városi Sportcsarnok adott helyet.
A szervezők egy show műsorral,
valamint ajándékok átadásával
kívántak kedveskedni a sérült
gyermekeknek ezen a szép napon.
A
meghívott
gyerekek
a
Harruckern Közoktatási Intézet
Egyesített Módszertani és Gyógypedagógiai Intézetből érkeztek. A
sérült gyerekek nem mindegyike
tudott részt venni az ünnepségen,
akik távol maradtak azok is részesültek
az
ajándékokból.
A gyermekeken túl a szellemileg
sérült és mozgáskorlátozott felnőttek is meghívást kaptak a Szivárvány Napközi Otthonból, ahol
nappali ellátásban részesülnek.
A szervezők célul tűzték ki - a
mikuláscsomagok, ruhák, játékok
adományozásán kívül - hogy műsoros est keretében különböző
művészeti ágban tevékenykedő
előadók által nyújtott élményekkel is megajándékozzák a vendégeket.
4

Minden jelenlévőnek
bizonyára
nagy élményt jelentett ez a rendezvény,
sokak
lelkébe
örökké
jelen lesz ez a
szép este.
Cs. Szabó András

Dr. Görgényi Ernő, Gyula város
polgármestere pár kedves szó kíséretében nyitotta meg a rendezvényt. A főszervezők, az Energy
Dance Cool Táncszínház tánc pedagógusai: Karáné Vidó Kata kétszeres nívó-díjas táncpedagógus,
Toldi Katalin érdemes sporttáncos
és Bajóné Aradszky Anett vezetésével a tánciskola növendékei tartottak bemutatót. A megye területéről mintegy 120 táncos gyűlt öszsze, hogy produkciójukkal növeljék az est fényét.
Meghívottként fellépett az Acid
Jazz Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény táncos csapata, valamint a Magvető Református Iskola
népes énekkara.
Természetesen ellátogatott a rendezvényre a Mikulás is, nagy örömöt okozva a gyerekeknek ajándékaival. A nézőtéren lévő gyermekeket szaloncukor esővel lepték
meg a szervezők.
A program zárásaként a mozogni
vágyók táncot tanulhattak, kézilabdázhattak a Gyulai Férfi Kézilabda Csapat tagjaival, akinek volt
kedve még arcfestést is kaphatott
a Helen Doron nyelviskola jóvoltából.
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Középpontban az
esélyegyenlőség
Egy napon át az esélyegyenlőséget
segítő szakemberek cserélhettek
tapasztalatokat november 26-án, a
Csabagyöngyében, a Türr István
Képző és Kutató Intézet által szervezett
workshopon.
Az
„Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása”
címet viselő projekt keretében a
jelenlévők információkat szerezhettek a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) programjairól,
az együttműködés lehetőségeiről,
a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportokat támogató intézkedésekről, s a társadalmi felzárkózást
segítő,
helyi
esélyegyenlőségi
programokról.
Mint azt az eseményt megelőző
sajtótájékoztatón megtudtuk, a cél
az, hogy a településeken a helyi
viszonyokat, sajátosságokat jól
ismerő szakemberek dolgozzák ki
az adott esélyegyenlőségi programot. Ehhez az önkormányzati dolgozókat, köztisztviselőket, közalkalmazottakat megfelelő segítséggel, információval látják el.

Békés megye 75 településén folytatódnak a programok, melyek
keretében képzéseken vesznek
részt a hátrányos helyzetű emberek. A már most is zajló projekt
2015 nyaráig tart.
Forrás: www.csabaimerleg.hu;
2013. december 02

Fényesen már járt a Mikulás
Olyan sok dolga lesz a Mikulásnak, hogy idén egy kicsit korábban kezdte meg a munkáját, Fényesre, a Fényes és Térsége Egyesület aktív közreműködésével
már a hétvégén bekopogtatott.

Fényesen a közösségi házban már
a hétvégén járt a Mikulás. A Fényes és Térsége Egyesület a Mikulás ünnepségre Jancsi bohóc
vándorszínházát is meghívta. A
közösségi ház szinte megtelt, a
gyerekek és szüleik jót mulattak a
műsoron, a Mikulástól pedig még
tartalmas csomagokat is kapott
hetvenhat tizennégy éven aluli,
külterületen élő gyermek.

E-Napraforgó

PÁLYÁZATOK
A turisztikai tevékenységek ösztönzését célzó pályázat
A Kiírásra 2013. november 25-től
december 20-ig lehet benyújtani
a támogatási kérelmeket a
LEADER Helyi Akciócsoportokhoz. A dokumentumot postán kell
eljuttatni, hiánypótlásra nincs lehetőség.
Pályázatok benyújtási határideje:
2013. december 20.
Az intézkedés célja a vidéki települések életminőségének javítása,
melynek keretében négy célterületen igényelhető támogatás:
-falusi szálláshely és kapcsolódó
szolgáltatások
kialakításához,
már működő falusi szálláshelyek
bővítéséhez, korszerűsítéséhez,
akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez;
-egyéb szálláshely és kapcsolódó
szolgáltatások
kialakításához,
már működő egyéb szálláshely
és kapcsolódó szolgáltatások
kialakításához, már működő
egyéb szálláshelyek bővítéséhez,
korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez;
- gyermek- és ifjúsági turizmushoz
kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő
szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez;
-szálláshelyhez
nem
kötődő
agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez, lovas turisztikai
szolgáltatáshoz,
vadászturizmushoz, erdei turizmushoz, horgászturizmushoz, vízi turizmushoz, borturizmushoz kapcsolódó
épület, építmény kialakításához,
bővítéséhez, átalakításához és
eszközrendszer fejlesztéséhez.
A támogatási kérelmeket kizárólag postai úton lehet benyújtani a
beruházás helye szerinti illetékes
2013. december

LEADER HACS munkaszervezeti
irodájához. Tekintettel arra, hogy
a kérelmek benyújtását követően
hiánypótlásra nincs lehetőség,
ezért összeállítottak egy önellenőrzési listát, melynek segítségével az ügyfél meggyőződhet arról,
hogy az összes szükséges dokumentumot csatolta a kérelméhez.
A lista MVH közlemény mellékletében jelenik meg hamarosan.
Bővebben: www.mvh.gov.hu
Egyenlő esélyek a nők számára –
Kétoldalú Együttműködések
Alapja pályázat (Norvég Alap)
Norvég Alap pályázatok
„Egyenlő esélyek a nők számára”
– Együttműködés ösztönzése a
donor országok és Magyarország
között a nemek közti egyenlőség
erősítése, illetve a nők elleni erőszak megelőzése érdekében.
A pályázat célja:
-a hivatás és a családi élet közötti
ideális egyensúly megteremtése:
-a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása (rugalmas, hagyományostól eltérő foglalkoztatás
és egyéb megoldások);
-a nők által alapított és működtetett vállalkozások ösztönzése
-a munkahelyi durva bánásmód
és erőszak elleni küzdelem.
Támogatási összeg:
Az egyes beavatkozási területeken 150.000 euró támogatási öszszeg áll rendelkezésre (összesen
300.000 euró).
A támogatás mértéke: max. 100%
Pályázók köre:
Magyarországon jogi személyként
létrehozott gazdasági társaság,
költségvetési szerv, szövetség,
egyesület, köztestület, alapítvány,
nonprofit gazdasági társaság,
egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet.
Projekt típusok:
Egyszerű kezdeményezéseket célzó
utófinanszírozású program (PIERO):

A PIERO eseti kezdeményezéseket
támogat. Ennek keretében egyszerű, egy konkrét tevékenységből
álló projekteket lehet megvalósítani (pl. egy rendezvényen vagy találkozón történő részvétel vagy
annak megszervezése). A PIERO
típusú pályázatoknál nincs konkrét határidő a pályázatok benyújtására, mivel a pályázati felhívások
folyamatosan nyitva maradnak
mindaddig, amíg forrás áll rendelkezésre.
Együttműködési program a kétoldalú
kapcsolatok erősítéséért (COOPER): A
COOPER olyan kezdeményezéseket támogat, melyek célja hosszabb
távú, strukturáltabb és intézményesített együttműködések kialakítása (pl. konferencia, rendezvénysorozat vagy a tudatosságot növelő
kampányok szervezése, valamint
az elért eredmények publikálása).
A COOPER típusú pályázatok esetében a pályázati felhívások korlátozott ideig maradnak nyitva, a
pályázatok benyújtási határideje
2014. január 31.
Bővebb információ:
http://www.norvegalap.hu/hu/
kkna_palyazati_felhivasok
ROMASTER vállalati mentoring
és ösztöndíj pályázat roma diákok
és iskoláik számára
Roma származású középiskolai
hallgatók továbbtanulását támogató tehetséggondozó, vállalati mentoring és ösztöndíj programban
való részvételre roma diákok és
iskoláik számára. A
HBLFROMASTER
Alapítvány
a
2013/2014-es tanév II. félévétől
kezdődően ismét pályázatot hirdet
hátrányos helyzetű, magukat cigánynak valló középiskolai tanulók részére iskolájuk bevonásával.
Bővebben:
http://www.romaster.hu
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MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
Zempléni szlovák táncok –
továbbképzés és táncház
hagyományőrző táncosokkal
A Békés Megyei Néptáncosok
Szövetsége 2013. december 15-én,
vasárnap továbbképzést szervez
Zempléni szlovák táncok témában. Az egész napos programban
szerepel délelőtt 10 órától 13 óráig és délután 14 órától 17 óráig
Parchovany-i szlovák táncok tanítása Kaszai Lili - Aranygyöngyös
táncos és Fundák Kristóf - Örökös
Aranysarkantyús táncos vezetésével. 17 órától zempléni szlovák
hagyományőrzők
bemutatóját
láthatják az érdeklődők Zamutov
és Parchovany településekről,
majd a bemutató után természetesen táncház is várja a résztvevőket. Muzsikál a Ludas Zenekar.
A rendezvény helyszíne: Csabagyöngye Kulturális Központ
Részvételi díj az oktatásra
2 000 Ft/fő, a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége tagjainak
1 000 Ft/fő.
A 17 órai hagyományőrzők bemutatójára és a táncházra a részvétel ingyenes.
A rendezvény támogatói:
Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Művelődési Intézet

FELHÍVÁS
„Az esélyegyenlőséget szolgáló
infokommunikációs technológiák”
Képzési programra
A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete (AL
0670, Felnőttképzési nyilvántartási szám: 06-0008-03) „Az esélyegyenlőséget szolgáló infokommunikációs
technológiák” (TÁMOP 5.4.6.A-12/2-20120042) elnevezésű akkreditált képzési programot (akkreditációs
szám: PL 5415) szervez a Társadalmi Megújulás Operatív ProgOldal 7

ram támogatásával max. 10fő számára. A képzés térítésmentes.
A képzés célja az akadálymentesség
témakör komplex szemléletének
kialakítása, az egyetemes tervezés
alapgondolatának bemutatása. A
képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri és alkalmazza a hátrányos helyzetű felhasználók által
használt
speciális
szoftver és hardver eszközöket, képes
lesz akadálymentes weblap létrehozására, megismeri a hátrányos helyzetű felhasználók igényeit, problémáit.
Célcsoport: Elsősorban honlap készítő,tervező, adminisztrátor; multimédiafejlesztő, informatika tanár,
informatikus, programozó, rendszerszervező, informatikus könyvtáros, rendszergazda, rehabilitációs
mérnök végzettségűek.
Előzetesen elvárt ismeretek: középfokú HTML és CSS nyelvi ismeret,
multimédiás formátumokkal kapcsolatos ismeretek, alapfokú angol
nyelvtudás
Hallgatói létszám: max. 10 fő, jelentkezési sorrend alapján
Képzési időpontok, helyszínek:
A képzés minden alkalommal 9 órától 15 óráig tart.
Kőrösnagyharsány – 2014. jan.18-19,
25-26, febr.1-2, 8-9, 15-16, vizsga:
febr.22. (Teleház - Alkotóház, 5539.
Kőrösnagyharsány, Petőfi u.3.)
Jelentkezési határidő: 2014.jan.15.
Képzési idő: 60 óra (22 óra elmélet,
38 óra gyakorlat)
Vizsgakövetelmények: Az órákon
való megengedett hiányzás maximális óraszáma a képzési program óraszámának 20%-a (12 óra).
A képzés sikeres elvégzése esetén a
résztvevők tanúsítványt kapnak.
A képzéssel kapcsolatban tájékoztatás és jelentkezési lap kérhető:
Füzesi Zsófiától (dte@vnet.hu)
62/452-538, 20/215-8880

A Békéscsabai Jókai Színház
decemberi műsora
Advent a Hargitán
Sütő András méltán népszerű –
és méltatlanul feledni látszó –
drámái közül is kiemelkedik az
Advent a Hargitán, ez a Kis- és
Nagy Romlás fenyegetettségében játszódó, balladai sűrűségű
színjáték. Megrendítő zengésű,
költői nyelven szólal meg a műben – idézet Sütő Andrástól –
„Erdély nagy romlásának valóságos gyásza, az önfeladás, a
világgá menekülés közösségi
tragédiája”. Reményünk, hogy a
Nemzeti Színház nyolcvanas
években játszott nagysikerű előadásának szellemi nyomvonalát
követve, a Békéscsabai Jókai
Színház „szerelemgyermekét” is
a szívébe zárja a közönség. Fájdalmas megtapasztalni, hogy a
darab mélyén meghúzódó társadalmi, emberi gondok a mai
napig is döbbenetesen, tragikusan időszerűek… És – nem csak
a határainkon túl…
Bővebb információ:
http://jokaiszinhaz.hu/adventa-hargitan
Zserbótangó decemberben
Ősbemutatóra készül a Jókai
Színház: Kulcsár Lajos Zserbótangó című darabját Seregi Zoltán állítja színpadra. A produkció olvasópróbája nyár közepén
volt, stílusosan a Zserbó Cukrászdában. A próbák októberben
kezdődtek el Budapesten és novemberben Békéscsabán folytatódnak.
A Zserbótangó két, „tapasztalt
életkorban” lévő színésznő története. Véletlen, végzetszerű öszszeköltözésük egy albérletben,
ironikus, humoros helyzetek,
nosztalgikus visszaemlékezések,
féltékenységek, heves összeveszések, kibékülések és tragikoE-Napraforgó

mikus sorsfordulatok forgatagává
válik.
A két idősödő színésznőt Fodor
Zsóka és Medgyesi Mária alakítja,
a főbérlőt pedig Nagy Erika. A
bemutató december 6-án volt a
Jókai Színház Vigadó termében,
további előadások 19-én.
Bővebb:
www.jokaiszinhaz.hu,
telefon:
66/519-550,
E-mail:
szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu
Napsugár Bábszínház
HÓFEHÉRKE és a hét törpe
A klasszikussá vált Grimm testvérek meséje, a Hófehérke és a hét
törpe ez esetben a XX századi Kelet- Európa bábtörténetének egyik
legizgalmasabb és legkiemelkedőbb egyéniségének, Kovács Ildikó bábrendezőnek a forgatókönyv
ötlete alapján elevenedik meg. Az
ő látásmódját tükrözik az alábbi
gondolatok:
„A bábu titok, amihez gyermekien tiszta játékörömmel kell közeledni.”, valamint
-„ Hinni kell a bábuban, hinni kell
az életében, hinni kell a játék erejében, a nélkül nem kel életre a
bábu.”

gig szem előtt tartva a fentebb közölt ars poetica igazságértékét:
Két unatkozó kislány egy vakációs
délelőttön felmegy a nagyanyó
házának a padlására, amely a családi történetek alapján telis- teli
kell, legyen izgalmasabbnál izgalmasabb játékokkal, meglepetésekkel. Csalódásukra néhány poros
bútoron kívül semmi egyebet nem
találnak. Már – már bánatosan
visszavonulni készülnek, amikor
egyikük felnyit egy ládát, amelyből
előbukkan a Bábos…
Az átdolgozás Sebestyén Rita tollából mai nyelven szólal meg és a
történetmesélés apropóján keresztül beavatja a gyerekeket a bábozás
rejtelmeibe, megismertetve velük a
játék örömét, a képzelet végtelenségét. Bemutató: 2013. december 7én volt, de a történetet 2014. január
végéig délelőtt 10.00 órától minden
hétköznap láthatják a látogatók.
Bővebben: www.napsugarbab.hu,
telefon: (20) 293-56-26

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház Hófehérke címen készülő előadása a báb és színész kettősség
kérdéskörét dolgozza fel, mindvéOldal 8
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK…
Csepreghy: Hatékonyabb fejlesztések valósulhatnak meg a DélAlföldön
A most záruló uniós költségvetési
ciklussal összehasonlítva több és
hatékonyabb fejlesztés valósulhat
meg 2014 és 2020 között a délalföldi régióban – jelentette ki
Csepreghy Nándor kiemelt fejlesztési programokért felelős helyettes
államtitkár hétfőn Szegeden.
A következő hétéves ciklusban a
területfejlesztéssel
kapcsolatos
döntéseket a helyi igényeket ismerő politikai és gazdasági szereplők
hozhatják meg – mondta a politikus a 2014-2020-as költségvetési
időszak operatív programjairól
rendezett regionális konzultációt
megelőző sajtótájékoztatón.
A helyettes államtitkár közölte, a
regionális fejlesztési ügynökségek
a megyék tulajdonába kerülnek,
így olyan decentralizált intézményrendszer jön létre, amely lehetővé
teszi, hogy a korábbinál több és
sokkal jobb minőségű fejlesztés
valósulhasson meg.
A jelenlegi ciklusban Magyarország képes lesz a teljes, 8200 milliárd forintos keretösszeg lehívására
- a Dél-Alföldön 10 500 fejlesztés
jöhetett létre 1300 milliárd forintból
-, az azonban kérdéses, valóban
hatékonyan sikerült-e fölhasználni
ezeket a forrásokat – hangsúlyozta
Csepreghy Nándor.
2014 és 2020 között Magyarországra állampolgáronként 712 ezer forint fejlesztési forrás jut, ezzel Magyarország a harmadik a tagországok között. A kormány döntése
alapján a forrásokból a jelenlegi 24
helyett 60 százalék jut gazdaságfejlesztésre, míg a fennmaradó 40
százalék szolgálja majd a humán és
a reál infrastruktúra erősítését –
közölte a politikus.
A helyettes államtitkár tudatta, a
kormány a december 15-ig tartó
konzultációsorozatot követően ké2013. december

szíti el a végleges partnerségi
megállapodást, ezt követi az operatív programok brüsszeli jóváhagyása, az új pályázatok pedig várhatóan 2014 júniusától indulhatnak el.
B. Nagy László kormánymegbízott elmondta, Csongrád megyében a következő hét esztendőben
meghatározó szerep jut a tudományfejlesztésnek és az innovációnak. Emellett a természeti adottságokból fakadóan a mezőgazdaság lesz az egyik húzóágazat,
ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a vízrendezésre, ezen belül a
Homokhátság talajvízszintjének
szabályozására.

kus formanyomtatvány is tartalmaz, ezzel is segítve a felajánlásokat. Az adózók így előzetesen
tájékozódhatnak arról is, ha öszszetéveszthető elnevezések fordulnak elő.
Tekintettel arra, hogy idén a határidők már nem tarthatók, az új
eljárást először 2014. szeptemberi
határidővel lehet alkalmazni 2015
-re vonatkozóan.
A hétfőn elfogadott módosítás
emellett tartalmazza a civil társaság - mint a polgári jogi társasági
szerződéssel, jogi személyiség
nélkül létrehozott szervezettípus fogalmát, valamint létrehozásának és működésének feltételeit.

Forrás: MTI

Forrás: MTI,2013. december 2
.

Előzetes regisztráció után kaphatnak adófelajánlást a civilek

Az önkéntesek nemzetközi
napja

A jövőben csak azoknak a civil
szervezeteknek lehet felajánlani a
személyi jövedelemadó (szja) 1
százalékát, amelyek előzetesen
regisztráltak az erre szolgáló nyilvántartásba.
Az erről szóló kormányzati előterjesztést hétfőn fogadta el az Országgyűlés 256 igen, 10 nem szavazattal, 72 tartózkodás mellett.
Az elsősorban az új polgári törvénykönyvvel (Ptk.) összefüggő
törvénymódosítás szerint a feltételeknek megfelelő civil szervezetnek előzetes regisztrációval a rendelkező évet megelőző év szeptember 30-áig kell kérnie nyilvántartásba vételét. Az egy évre
szóló jogosultság megállapításáról
az adóhatóság dönt. Az ezzel kapcsolatos felülvizsgálat a közigazgatási és munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik.
Az adóhatóság minden év január
1-jén honlapján és a civil információs portálon keresztül is közzéteszi a kedvezményezettek adatait,
amelyeket a rendelkező nyilatkozathoz rendszeresített elektroni-

Az ENSZ Közgyűlésének 1985ben hozott döntése óta december
ötödike az önkéntesek nemzetközi napja. Hazánkban az elmúlt 20
évben az önként, valamilyen
fajta közjó ellátásáért végzett tevékenység elismertté vált. 2016tól már az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele lesz, hogy
minden diák 50 óra közösségi
szolgálatot végezzen középiskolai
tanulmányai során.
Önkénteskedni
sokféleképpen
lehet, egyedül vagy csoportosan,
itthon vagy külföldön, alkalomszerűen vagy hosszú-távon, fiatalon vagy idősen. A lényeg, hogy
pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül
tevékenykedünk úgy, hogy mások hasznára legyünk. Magyarországon készült vizsgálat alapján
(A magyar önkéntesek motivációinak vizsgálata-Bartal Anna Mária, Kmetty Zoltán, 2010.) kiderült, hogy a megkérdezett önkénteseket 3 tényező motiválja az
önkénteskedésben. Az egyik az
érték faktor, ami azt jelenti, hogy
az önkéntest legfőképpen a másoOldal 10

kon való segítés, egy társadalmi
ügy vagy egy társadalmi csoport
melletti elköteleződés motiválja. A
másik Az elismertség faktor, azaz
önkéntes számára fontos, hogy különösen a szervezet, ahol tevékenykednek és annak munkatársai is -elismerjék munkájukat.
A szociális interakciók motivációs
faktor, azaz az önkéntesség számukra közösségi élményeket,
kapcsolati lehetőségeket is ad.
Tehát az önkénteseknek számára
jelentő örömforrás mellett, szervezetünknek nagy hangsúlyt kell
fektetnünk arra, hogy önkéntesünk munkáját elismerjük, igazi
csapattagnak érezze magát nálunk, így biztosíthatjuk a hosszú
távú együttműködést. Az elismerés formáit természetesen minden
szervezet maga választja, akár
önkénteséhez igazodva, szóban
vagy írásban, négyszemközt vagy
a szervezet tagjaival. Magyarországon eddig még nem kapott
kellő figyelmet az önkéntesek
nemzetközi napja, így ezúton is
szeretnénk arra ösztönözni az önkéntesekkel dolgozó, önkéntességgel foglalkozó szervezeteket, hogy
használják fel ezt az alkalmat arra,
hogy még nagyobb elismerést szerezzenek az önkéntességnek és az
önkéntesek által elvégzett munkának. Egy kiváló alkalom arra,
hogy megköszönjük önkénteseinknek segítségüket, hogy együtt
ünnepeljük közös sikereinket és
alapot adjunk a további eredményes munkánkhoz.
2016-tól már az érettségi vizsgára
jelentkezés előfeltétele lesz, hogy
minden diák 50 óra közösségi
szolgálatot végezzen középiskolai
tanulmányai során.

időben értesüljenek, hiszen a vidék fejlődésének feltétele a helyi
szervezetek fejlődése, megerősödése. A közvetlen, személyes és
személyre szabott tájékoztatás és
segítségnyújtás érdekében 2013.
február óta vidékfejlesztési megyei
referensi hálózatot is működtet a
szervezet.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat azzal a konkrét céllal jött létre,
hogy a vidékfejlesztési programok
megvalósítását segítse, a vidéki
térség aktív szereplőit összekösse,
a köz- és magánszféra között valódi párbeszédet, tapasztalatcserét
és együttműködést alakítson ki,
valamint gondoskodjon a szakmai
háttértámogatásról.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH), és ezáltal a megyei
referens feladatai:
- a vidékfejlesztésben érdekelt öszszes szereplő együttműködési hálózatba szervezése,
- a jó gyakorlatok gyűjtése és megosztása,
a szakmai és pályázati információk megosztása,
- a vidéken élők véleményének
gyűjtése és továbbítása a döntéshozók felé,
- fejlesztési elképzelésekhez szakmai és forrásszerzési segítség
nyújtása,
- a helyi szolgáltatók, a helyi terméket előállítók, a kézművesek
együttműködésének generálása.
A szolgáltatások bárki által szabadon és díjmentesen elérhetőek, de
a regisztrált tagok számos szempontból előnyt élveznek:
- első kézből jutnak információhoz
vidékfejlesztési témakörben,
- szakmai segítséget kapnak fejlesztési elképzeléseihez,
- partnereket találhatnak elképzeForrás: www.csabaimerleg.hu, léseik megvalósításához,
2013.12.05. - pályázati forrásokhoz juthatnak,
ingyenesen megkapják a Magyar
Hálózat a vidékért
Vidéki Mozaik című folyóiratot.
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) lehetőséget biztosít a
vidék fejlesztésével foglalkozó
szervezeteknek és magánszemélyeknek arra, hogy a vidékfejlesztés aktualitásiról közvetlenül és
Oldal 11

Folyamatos a lehetőség, hogy Ön
is tagja legyen egy több mint 10000 tagot számláló hálózatnak.
Ehhez
regisztráljon
a
www.mnvh.eu weboldalon.

Elérhetőségek: Gyebnár Péter MNVH Békés megyei referens
Telefon: +36 30 654 1686
E-mail:bekesmegye@nakvi.hu
A Baptista Szeretetszolgálat
december elsejétől gyűjti a
cipősdobozokat
Idén december 1. és 22. között
gyűjti a Baptista Szeretetszolgálat
a karácsonyi ajándékokat tartalmazó cipősdobozokat országszerte
200 gyűjtőponton, egyebek között
a kedden nyílt Cipősdoboz Várban
Budapest belvárosában.
Weisz Fanni jószolgálati nagykövet, hallássérült esélyegyenlőségi
aktivista és Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat vezetője a
szeretetszolgálat Deák téri gyűjtőpontjának megnyitóján
A szeretetszolgálat az elmúlt tíz
évben 150 ezer karácsonyi ajándékot juttatott el a rászoruló gyerekeknek és fiataloknak: tavaly 33
ezer cipősdobozba csomagolt ajándékot tudtak szétosztani, idén pedig szeretnék mintegy 50 ezer gyerek karácsonyát szebbé tenni határon innen és túl - hangsúlyozta
Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke a keddi sajtótájékoztatón Budapesten. Országszerte már 200 gyűjtőponton várják az ajándékokat tartalmazó dobozokat.
Hozzátette: a segíteni szándékozók a 1355-ös adományvonal tárcsázásával 300 forinttal támogathatják egy-egy cipősdoboznyi
ajándék célba jutását, az interneten pedig kész dobozokat is vásárolhatnak, hiszen a Shopline nemek és korosztályok szerint nyolcféle dobozt állított össze.
A 10 esztendős jubileumra több
különlegességgel is készül a szeretetszolgálat: tízfős nagycsaládokat
látnak vendégül karácsonyi ebédre
a Kempinski Hotel Corvinus Budapestben, 250 állami gondozásban élő gyermeknek tartanak ünnepséget a Magyar Nemzeti Múzeumban és kétezer ajándékot juttatnak el a Böjte Csaba gondozásáE-Napraforgó

ban élő gyerekeknek. Emellett
megrendezik a Karácsonyi koncert a Baptistákkal elnevezésű
eseményt a Papp László Budapest
Sportarénában december 22-én,
amelyre több ezer felnőttet és
gyereket várnak.
A Tízezer gyermek karácsonya közismertebb
nevén
a
Cipősdoboz-akció - az Operation
Christmas Child néven futó nemzetközi mozgalom ötlete alapján
született meg. A mozgalom alapgondolata, hogy gyermekek, sőt

egész családok készítenek ajándékot rászoruló gyermekeknek. A
színes csomagolópapírba öltöztetett cipősdobozok ma már nemcsak sok millió nehéz sorsú gyermek örömét, hanem a szeretet és
együttérzés jelképét jelentik szerte
a világon. Magyarországon 2004ben hirdették meg első alkalommal az akciót.

Békés megyei gyűjtőpontok:
Gyula
Név: Matuz József, 20/886-0726
Cím: Gyula, Munkácsy u. 11/b
Ügyelet: dec. 9-19 H-P 15-18
(Telefonos egyeztetés esetén más
időpontokban is!)
Békés
Név: Kun János, 20/886-8043
Cím: Békés, Teleky u 39.
H-P: 8-18
V: 9-18
Forrás: MTI

Ha az ünnep elérkezik az
életedben, akkor ünnepelj
egészen. (...) Tisztálkodjál
belülről és kívülről. Felejts
el mindent, ami a köznapok
szertartása és feladata. Az
ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel.
Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül,
milyen körülményesen,
mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és
varázsos rendhagyás.
Márai Sándor

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánnak
minden kedves Olvasónak a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének
tagjai és munkatársai!

2013. december
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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!
- Regisztráció 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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