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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 

A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete a Nemzeti Művelődési Intézet-
tel kötött szolgáltatási szerződés keretében lehetőséget biztosít az Ön intézmé-
nyének, szervezetének, hogy a kulturális, település-közösségfejlesztés területé-
hez kapcsolódó szolgáltatásainkat igénybe vegyék. 
Egyesületünk 1993-ban alakult, fő célunk: bátorítani, és információkkal ellátni 
mindazokat, akik a helyi közösségek kiépítésén, fejlesztésén dolgoznak. A szer-
vezetünk kiemelt tevékenységi köre: a megye civil szektorának, kulturális éle-
tének erősítése; helyi társadalom-és közösségfejlesztő program generálása, le-
bonyolítása; mikro-régiós civil, közművelődési hálózatok kialakulásának segí-
tése, ösztönzése. 
 
Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az általunk kínált szolgáltatásokat: 
 
Település-közösségfejlesztő munka, elsősorban a megye hátrányos helyzetű 
településein, kistérségeiben 
Településfeltáró – közösségfejlesztő projektek kezdeményezése, megvalósítása; 
elemző anyagok, fejlesztő programok készítése. 
 
Szaktanácsadások a kulturális, közösségfejlesztéssel foglalkozó civil szerve-
zetek, informális közösségek, állampolgárok részére 
A helyi társadalom erősítése, illetve az induló közösségek helyzetbe hozása, 
felkarolása érdekében pályázati, jogi, pénzügyi; civil szervezetek létrehozása és 
működtetése, valamint közösségfejlesztés témakörökben ajánljuk fel szaktudá-
sunkat. 
 
Információs napok, szakmai műhelyek, képzések, konferenciák, tanácskozá-
sok szervezése 
A kultúra, helyi társadalom-és közösségfejlesztés területét érintő kérdéskörök-
ben vállaljuk civil szervezetek, közösségek vezetőinek, tagjainak, közművelő-
dési intézmények vezetőinek, munkatársainak továbbképzését, felkészítését. 
Megkeresésük esetén a közösségi művelődés; közösségfejlesztés szférát érintő 
legújabb kezdeményezésekről, a jogi, pénzügyi, szakmai területet érintő válto-
zásokról tartunk tájékoztatót. 
 
E-Napraforgó közösségfejlesztő folyóirat megjelentetése 
A közművelődés, település-közösségfejlesztés területét érintő legfontosabb in-
formációkat, aktualitásokat, pályázati felhívásokat, szakmai anyagokat, jogsza-
bályi változásokat tartalmazó folyóiratot jelentetünk meg, melyet a szakterüle-
ten tevékenykedő civil szervezetek, közösségek, közművelődési intézmények, 
aktív állampolgárok részére minden hónapban, elektronikus formában jutta-
tunk el. Igénylés esetén további érdeklődőnek is küldjük az információs hírle-
velet.  
A felkínált szolgáltatásokkal kapcsolatban bővebb információ kérhető:  
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete irodájában (Békéscsaba, Andrássy 
út 3.); Telefonszám: 66/333-263; E-mail: civil@kfbme.hu 
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Meghívó 
 

Tisztelettel meghívjuk a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete szervezésében a Partnerek közötti együtt-

működések – hálózatépítési lehetőségek egy kistérségben című konferenciára 
Időpont: 2014. február 22. (szombat) 10.00 óra 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal – Nagybánhegyes, Kossuth u.64. 
 
PROGRAM  
10.00 – 11.00  
Előadás: A hálózatépítés folyamata és az eredményes hálózatok működésének formái, keretei 
Előadó: Bárdos Ferenc, Életfa Környezetvédő Szövetség ügyvezetője (Eger) 
11.00 – 12.00 Korreferátumok – Békés megyei jó gyakorlatok 
- A Közkincs Kerekasztal működésének, a kistérségi kulturális rendezvények szervezésének  
   tapasztalatai a mezőkovácsházi járásban 
Előadó: Jankó Erzsébet, a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
- A Végegyházi Civil Kerekasztal működtetése a gyakorlatban 
Előadó: Horváth Judit, a Barangoló Közhasznú Egyesület elnöke 
12.00 – 12.30   
Szünet 
12.30 -  
 „Újra öltünk és örökítünk” – hímző szakkörök újraindítása a közösségi művelődésben Békés megyében c. min-
taprogram bemutatása és a kiállítás megnyitása 
Előadó: Kocsis Klára, a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodájának vezetője 
A konferencián való megjelenés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, részvételi szándékát szíveskedjen 
február 20-ig visszajelezni a civil@kfbme.hu e-mail címre. 
Együttműködő partnerünk: Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Közhasznú Egyesület                      
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap 

 

EZ TÖRTÉNT... 

Erősítenék a falusi turizmus szere-

pét 

A Békés Megye Falusi Turizmusáért 

Egyesület a minap Szarvason tartott 

tisztújító közgyűlést. Az egyesület 

tagjai döntő többsége falusi szállás-

adással, kézműves tevékenységgel 

vagy egyéb szolgáltató tevékenység-

gel foglalkoznak. A tagsághoz lovas 

egyesületek, turisztikai egyesületek, 

alapítványok, önkormányzatok is 

tartoznak. Frankó Pál titkár elmond-

ta, tavaly számos bel és külföldi kiál-

lításon jelentek meg, több kiadvány-

ban mutatták be tagjaik szolgáltatá-

sait. A Magyar Nemzeti Vidéki Háló-

zat támogatásával most készül egy 

három részből álló kiadványcsalád is 

imázs, vizek, aktív turizmus 

témában. Az elnök és a titkár 

mellett a közgyűlésen megvá-

lasztották az új elnökséget is, 

tagjai: Galambos Sándorné 

(Füzesgyarmat), Brezsnyik 

György (Csorvás), Lipták Mi-

hály (Szarvas). A választás 

után számos, a tagságot érintő 

kérdésben kaptak a megjelen-

tek információt úgy, mint az 

adózás, a pénztárgép-

használat. Elhangzott, az új 

rendeletek negatívan érintik a 

falusi szálláshelyadókat, hiszen 

olyan kötelezettségeket írnak 

elő számukra, melyek nem élet-

szerűek. A tagság részéről fel-

merült annak az igénye, hogy a 

Falusi és Agroturizmus Országos 

Szövetsége és a szakma is álljon ki 

a falusi szállásadók érdekei mel-

lett, valamint a megfelelő miniszté-

riumok felé közvetítsék álláspont-

jukat. Pályázaton közel kétmilliót 

nyertek környezeti fenntarthatósá-

got elősegítő családi nap lebonyolí-

tására. Ezt szeptemberben tartják 

Szarvason, a Sárarany Szalmapor-

tán. Itt a helyi termékeket előállí-

tók megjelenése mellett számos 

családbarát programot rendeznek, 

ezekre elkezdődött a felkészülés. 
Forrás: B. M. Hírlap, 2014. február 6. 

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete tevékenységét! 

Adószámunk: 18373112-1-04 
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Sm- Adománybolt nyílt a gyulai 

piac üzletsorán 

 

Ünnepélyes keretek között, helyi és 

más településekről is érkező érdek-

lődők előtt nyitotta meg kapuit a 

Békés Megyei Sclerosis Multiplexes 

Emberek Közhasznú Szervezete 

által éltre hívott adománybolt hét-

főn délelőtt Gyulán, a piaci üzletso-

ron. Dr. Görgényi Ernő polgármes-

ter mondott megnyitóbeszédet, 

majd Herczegné Szabó Marianna, a 

szervezet elnöke köszöntötte a 

megjelenteket. Dr. Görgényi Ernő 

hangsúlyozta, fontos társadalmi 

PÁLYÁZATOK 

A Magyar Népművelők Egyesüle-

te a Kultúrházak éjjel- nappal or-

szágos közművelődési akció kere-

tén belül meghirdetett pályázatai 

 

Közművelődési szakmai innová-

ciós pályázat a közművelődésben 

dolgozó szakemberek, művelődő 

közösségek, azok vezetői és tagjai 

számára. 

A pályázat célja 

A közművelődés keretei között 

zajló művelődési formák, alkal-

mak, módszerek, folyamatok létre-

hozása és fejlesztése, melyek bőví-

tik a művelődési formákat, új lehe-

tőségeket teremtenek egyének és 

közösségek számára. 

 A pályázat benyújtásának módja 

 Egy pályázó maximum két pályá-

zatot adhat be. 

 A pályázatnak tartalmaznia kell a 

szakmai innovációs program: 

 - nevét 

 - az innovációs program célját és 

várható eredményeit 

 - a szakmai innovációs program 

illeszkedését a közművelődési fe-

ladatellátás rendszerébe 

 - a célközönség pontos meghatá-

rozását 

 - a program megvalósításának 

tervét (előkészítés, lebonyolítás – 

gyakoriság, időtartam stb…) 

 - a program szükséges tárgyi 

feltételeit (helyiség, bútorzat, inf-

rastruktúra, szakmai anyagok 

stb…) 

 - a szükséges személyi feltétele-

ket 

 - a program indításához és mű-

ködéséhez szükséges költségve-

tést 

 - a szakmai innovációs program 

terjesztésével kapcsolatos elkép-

zeléseket. 

A pályázat terjedelme 

Minimum 5 – maximum 15 oldal 

(1 oldal = maximum 3000 karak-

ter szóközökkel). 

A pályázat benyújtása 

Elektronikusan „pdf” formátum-

ba szerkesztve 2014. február 22-ig 

a palyazat@kulturhazak.hu e-

mail címre az „Innováció” + jel-

ige megjelöléssel az e-mail üzenet 

tárgya rovatban.  

A benyújtott pályázatokat a Ma-

gyar Népművelők Egyesülete és 

a Nemzeti Művelődési Intézet 

munkatársaiból alakult bíráló 

bizottság értékeli. 

A győztes pályázat szakmai meg-

valósítását 2014-ben a Magyar 

Népművelők Egyesülete 

„kísérleti mintaprojektként” 

anyagilag is támogatni kívánja. 

 

„Az én kultúrházam” pályázat a 

közművelődési intézményeket láto-

gatók számára 

 

A pályázat célja 

Megmutatni a látogatók írásai által 

azt, hogy milyen szerepe lehet a 

közművelődési feladatokat ellátó 

intézményeknek az emberek életé-

ben. Az írások szólhatnak például 

közösségekben átélt eseményről, 

generációk közötti találkozásról, az 

alkotót, mint látogatót ért egyéb 

meghatározó élményről. 

A pályázattal kapcsolatos informá-

ciók 

A pályázat beküldési határideje 

2014. február 22. a 

palyazat@kulturhazak.hu e-mail 

címre „pdf” formátumban, „Az én 

kultúrházam” + jelige megjelöléssel 

az e-mail üzenet tárgya rovatban. 

 

„Az Én sztorim” pályázat a közmű-

velődésben dolgozók részére 

 

A pályázat célja 

A közművelődési munka napi 

„csodáinak”, izgalmainak bemutatá-

sa érdekes történeteken, anekdotá-

kon keresztül. 

A pályázat benyujtása: 

Elektronikusan a palyazat-

@kulturhazak.hu e-mail címre „pdf” 

ügyet képvisel a civil kezde-

ményezésre megvalósult ado-

mánybolt. Mint megtudtuk, a 

szervezet célja, hogy a pályá-

zatok és klasszikus adomány-

gyűjtés mellett saját bevételek-

re is támaszkodhasson, rész-

ben piaci alapon szerzett for-

rásokkal erősíthesse meg önál-

lóságát, ezáltal minél több 

szolgáltatást nyújthasson az 

SM-betegeknek. Ezt a célt 

szolgálja a gyulai SM-

Adománybolt megnyitása. A 

boltban önkéntesek és SM-

betegek dolgoznak, amivel 

segítik rehabilitációjukat, önállósá-

guk megőrzését, támogatják az 

öntevékeny aktivitást. Az ado-

mánybolt mintaprojektként jöhe-

tett létre, alapot szolgáltatva az 

ország más betegszervezetei szá-

mára is hasonló kezdeményezés 

saját régiójukban történő megvaló-

sításához. 

 

A cikk folytatása a 

http://bekesmegyeisclerosis.hu/ 

weboldalon olvasható. 
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formátumban, „Az én sztorim” + 

jelige megjelöléssel az e-mail üze-

net tárgya rovatban. 

A pályázat értékelése 

A benyújtott pályázatokat a Ma-

gyar Népművelők Egyesülete és a 

Nemzeti Művelődési Intézet mun-

katársaiból alakult bíráló bizottság 

értékeli. 

forrás: www.kulturhazak.hu/ 

 

Pályázat nemzeti értékek és a 

hungarikumok gyűjtésére, nép-

szerűsítésére 

 

A pályázat célja: a települési, táj-

egységi, megyei és országos nem-

zeti értékek és hungarikumok 

gyűjtése, rendszerezése, a Magyar 

Értéktárban és a  Hungarikumok 

Gyűjteményében nyilvántartott  

egyes  nemzeti  értékek  és 

hungarikumok kollektív  megis-

mertetése, azok hazai,  külhoni  és  

nemzetközi  rendezvényeken,  

írott  és elektronikus  kiadványok-

ban történő megjelentetése és nép-

szerűsítése. 

Támogatási célok: 

Új értékek gyűjtése és azok helyi 

és országos értéktárba kerülés 

ének elősegítése 

Kiállítások/rendezvények szerve-

zése és megvalósítása 

Kiadványok megalkotása, szer-

kesztése, összeállítása, kiadása 

A pályázat benyújtására jogosul-

tak köre 

I. Pályázati cél esetében: az  egye-

sülési  jogról,  a  közhasznú  jogál-

lásról,  valamint  a  civil  szerveze-

tek működéséről  és  támogatásá-

ról szóló  2011.  évi  CLXXV. tör-

vény  alapján  civil szervezetnek  

minősülő  civil  társaságok,  egye-

sületek  és  alapítványok,  illetve 

ezek önálló  jogi  személyiséggel 

rendelkező  szervezeti  egysége ;  

helyi  önkormányzatok;  valamint  

egyházak  által  alapított  non-

profit gazdasági társaságok, 

II-III. Pályázati cél esetében: gaz-

dasági társaságok, helyi önkor-

mányzatok, önkormányzatok kon-

zorciumai, önkormányzatok, civil 

szervezetek; valamint egyházak 

által alapított non-profit gazdasági 

társaságok. 

A támogatás formája: vissza nem 

térítendő támogatás. 

A támogatott tevékenység megvaló-

sításának határideje: 2015. január 

15. 

Az egy pályázattal elnyerhető visz-

sza nem térítendő támogatás össze-

ge 500.000 forinttól 3.000.000 forin-

tig terjedhet. A támogatás mértéke 

az összes elszámolható költség 

100% -a. 

A pályázatra 2014. február 10-től 

március 10-ig lehet elektronikusan 

jelentkezni a Nemzeti 

Agrárszaktanácsadási, Képzési és 

Vidékfejlesztési Intézet honlapján. 

A pályázatokkal kapcsolatban fel-

világosítás az alábbi elérhetősége-

ken kérhető: 

Vidékfejlesztési Minisztérium, 

Élelmiszer -feldolgozási Főosztály 

Hungarikum Bizottság Titkársága 

e-mailen: hungarikum@vm.gov.hu  

 

Norvég Civil Alap pályázati felhí-

vásai 

 

Közepes és kisprojektek 2014  

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA 

A kisprojektek célja a saját szűkebb 

(földrajzi, szakmai stb.) közösségük 

fejlesztése, aktivizálása a szervezet 

működésének területén/témájában: 

a pályázó szervezeteknek képessé 

kell válniuk arra, hogy helyi és álta-

lános közcélok érdekében saját erő-

forrásaikat jobban mozgósítsák a 

fent felsorolt területeken.  

A közepes projektekben végrehaj-

tott fejlesztésnek hozzá kell járulnia 

a civil szektor szélesebb körének 

megerősítéséhez: azaz olyan projek-

tek részesülhetnek támogatásban, 

amelyek eredményei és hatásai mo-

dellértékűek, más szervezetek szá-

mára is hasznosíthatóak, előrelépést 

hoznak a civilek életében. A tapasz-

talatok átadása érdekében a pályá-

zónak aktív kommunikációs és civil 

fejlesztő tevékenységet kell folytat-

nia. 

 

 

 

KIK PÁLYÁZHATNAK? 

A pályázatra olyan – Magyaror-

szágon bejegyzett – civil szerveze-

tek (egyesületek, alapítványok és 

szociális szövetkezetek) jelentkez-

hetnek, amelyek megfelelnek a 

következő feltételeknek: önkéntes 

alapon szerveződő, közcélú, nem 

haszonszerzés céljából alakult 

nonprofit szervezetek, amelyek 

függetlenek a helyi, regionális és 

központi kormányzattól, közin-

tézményektől, köztestületektől, 

politikai pártoktól, valamint for-

profit szervezetektől. Az egyházi 

intézmények és politikai pártok 

nem tekinthetők civil szervezet-

nek. 

A közepes projektekre rendelke-

zésre álló támogatási keret 

3 150 000 €, amelyből várhatóan 

összesen 45-50 projekt kap támo-

gatást. 

A kisprojektekre rendelkezésre 

álló támogatási keret 1 740 000 €, 

amelyből várhatóan összesen 85-

95 projekt kap támogatást. 

A projektek legfeljebb 21 hónap 

hosszúak lehetnek, minimum idő-

tartam nincs. A projektek végre-

hajtását a támogatási döntés köz-

zétételének napján (2014. július 

közepén) lehet megkezdeni. 

A projektek zárásának legvégső 

határideje 2016. április 30.  

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁ-

NAK MENETE 

A pályázatok mindkét kategóriá-

ban kétfordulósak: a rövid pro-

jektkoncepciók értékelése után 

továbbjutott pályázók kapnak 

lehetőséget a részletes pályázat 

kidolgozására.  

Pályázni – mindkét fordulóban – 

a www.norvegcivilalap.hu oldal 

űrlapkitöltő programján keresztül 

lehet. 

AZ ELSŐ FORDULÓS PÁLYÁ-

ZATOKAT 2014. JANUÁR 13-

TÓL, FEBRUÁR 27-ÉN 18 ÓRÁIG 

LEHET BENYÚJTANI ELEKTRO-

NIKUS ÚTON. 

A teljes pályázati felhívás és út-

mutató elérhető az NCTA honlap-

ján a Pályázati dokumentumok 

menüpont alatt. 
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Akciópályázat 

 

A pályázati felhívás célja 

Rövid kampányok vagy egyszeri 

megmozdulások, társadalmi akciók 

és közös fellépések szervezésének 

és lebonyolításának támogatása. A 

támogatható tevékenységek témái 

az alábbiak lehetnek: 

- az emberi, állampolgári és kisebb-

ségi jogok érvényesítése (elsősorban 

etnikai, vallási, nyelvi, valamint 

szexuális orientáció alapján), esély-

egyenlőség 

- a rasszizmus, az idegengyűlölet, 

az antiszemitizmus, a homofób vi-

selkedésminták és a szélsőségek 

visszaszorítása 

- a megkülönböztetés és kirekesztés 

helyett a tolerancia, a multikultura-

lizmus, a társadalmi befogadás és 

sokszínűség erősítése 

- a szegénységből és társadalmi 

egyenlőtlenségekből adódó problé-

mák megértése, enyhítése, megol-

dása (különös tekintettel a roma 

népesség helyzetére) 

 - a nemek közti egyenlőség elősegí-

tése; továbbá a nemi és családon 

belüli erőszak, valamint az ember-

kereskedelem visszaszorítása 

Előnyt élveznek azok a pályázatok, 

amelyek a fenti ügyeket (közülük 

egyet vagy többet) a gyűlöletbeszéd 

és a gyűlöletcselekmények elleni 

fellépés felől közelítik meg.  

Olyan akció- és kampányötleteket 

várunk tehát, amelyek a fenti terü-

letek valamelyikén jelentkező konk-

rét problémákra hívják fel a figyel-

met és eredményesen lépnek fel 

azok megoldása, a fennálló helyzet 

megváltoztatása, javítása érdeké-

ben. Előnyben részesülnek a minél 

változatosabb, egyebek között mo-

dern online eszközöket alkalmazó 

kezdeményezések és/vagy a más 

módon kreatív, innovatív, de bizo-

nyíthatóan hatékony megoldások. 

KIK PÁLYÁZHATNAK? 

A pályázatra olyan – Magyarorszá-

gon bejegyzett – civil szervezetek 

(egyesületek, alapítványok és szö-

vetségek) jelentkezhetnek, amelyek 

megfelelnek a következő feltételek-

nek: önkéntes alapon szerveződő, 

közcélú, nem haszonszerzés céljá-

ból alakult nonprofit szervezetek, 

amelyek függetlenek a helyi, regio-

nális és központi kormányzattól, 

közintézményektől, köztestületek-

től, politikai pártoktól, valamint for

-profit szervezetektől, és a pályázat 

beadása előtt legalább egy  éve be-

jegyzésre kerültek, azóta aktívan 

működnek, és nincs köztartozásuk. 

Az egyházi intézmények és politi-

kai pártok nem tekinthetők civil 

szervezetnek. 

A PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS 

HOSSZA 

A pályázati felhívás keretében az 

egy projektre elnyerhető összeg 

legalább 1000 €, legfeljebb 5000 €, és 

projektek futamideje pedig legfel-

jebb 1 év lehet (alsó korlát nincs). 

Az Alap maximum a teljes költség-

vetés 90%-át finanszírozza, tehát a 

pályázó szervezetnek a költségvetés 

legalább 10%-át kell önrészként 

biztosítania. Az akciópályázatok 

támogatására rendelkezésre álló 

teljes keretösszeg 285 000 €. 

Pályázatot benyújtani a felhívás 

megjelenésétől számítva folyamato-

san lehet, az egész év során 2014 

végéig, illetve a keret kimerüléséig.  

A teljes pályázati felhívás és útmu-

tató elérhető az NCTA honlapján a 

Pályázati dokumentumok menü-

pont alatt. 

http://norvegcivilalap.hu/hu/

akciopalyazat 

 

Nemzetközi Visegrádi Alap kultu-

rális programtámogatások, kispro-

jektek  

 

A pályázatok beküldési határideje: 

2014. március 1. június 1. szeptem-

ber 1. és december 1. 

Pályázhatnak nonprofit szerveze-

tek, alapítványok a Visegrádi Né-

gyek országaiból (Cseh Köztársa-

ság, Magyarország, Lengyelország 

és Szlovákia). 

Támogatási keret: 640 000 euró. 

Pályázható összeg: 6000 euró. 

A támogatás területei: 

1. kulturális együttműködés 

2. tudományos eszmecserék és 

kutatások 

3. oktatás 

4. diákcsere 

5. határokon átnyúló együttmű-

ködés 

6. turizmus 

Költségek lehetnek: 

1. Nyomdai költségek 

(nyomtatás, kiadványok kiadása, 

terjesztése). 

2. Terembérlet és az ehhez szük-

séges technikai költségek bérlete. 

3. Művészek tiszteletdíja. 

4. Szállás és étkezési költségek. 

5. Utazási költségek. 

6. Expertek tiszteletdíja. 

7. Fordítás és tolmácsolás. 

8. Díjak, jutalmak. 

9. Irodai szükségletek és 

propagációs anyagok. 

10. Reklám (nyomda, rádió, TV, 

óriásplakát stb.) és propagáció. 

11. A weboldal kialakítása és ak-

tualizálása. 

A költségvetés 6 hónapra tervez-

hető. 

Az Alap pénzügyi hozzájárulása 

nem haladhatja meg a projekt 

összköltségének az 80%-át, bele-

értve a pályázó saját természetbe-

ni hozzájárulását, vagy más, társ-

finanszírozó alanyok természet-

beni hozzájárulását. 

Az Alap előnyben részesíti azokat 

a pályázatokat, melyekben a V4-

es országok mindegyike részt 

vesz. Az Alap a civil társadalom 

kiépítését célzó tevékenységeket 

támogatja.  

A pályázat beadásának pontos 

címe: 

International Visegrad Fund, 

Kralovske udolie 8, 811 02 Bratis-

lava, Slovak Republic, 

smallgrants@visegradfund.org 

A teljes kiírás angol nyelven: 

http://visegradfund.org/grants/

small_grants/ 
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Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 

pályázati felhívásai 

 

Pályázat gyermekek- és fiatalok 

közösségeinek és ifjúsági civil 

szervezetek rendezvényeinek 

(kiemelten tábor és ifjúsági turiz-

mus) támogatása 

 

A pályázat támogatni kívánja az 

olyan értékközpontú és értékterem-

tő rendezvényeket, amelyek szerve-

sen illeszkednek a gyermek és ifjú-

sági közösségek, szervezetek szak-

mai tevékenységébe, munkájába, 

továbbá hozzájárulnak a gyermek 

és ifjúsági kezdeményezések meg-

valósulásához, a közösségek erősí-

téséhez, a haza és a lakóhely szere-

tetére nevelnek, biztosítják a sza-

badidő hasznos eltöltését és hozzá-

járulnak a fiatalság egészségmegőr-

zéséhez. 

A pályázati program célkitűzései: 

Gyermekeket és fiatalokat célzó 

programok, ifjúsági táborok, nyári 

illetve téli táborok, ifjúsági turiz-

must érintő aktivitások támogatása. 

A Pályázók köre: 

-az egyesülési  jogról,  a  közhasznú  

jogállásról  valamint  a  civil  szer-

vezetek  működéséről  és támogatá-

sáról szóló 2011. évi CLXXV. tör-

vény szerinti civil szervezetek , 

-önálló  jogi  személyiséggel  nem  

rendelkező  ifjúsági  közösségek,  

amennyiben  rendelkeznek befoga-

dó (kötelezettségvállaló) szervezet-

tel, 

-egyházak, egyházi szervezetek, 

egyházi fenntartású intézmények 

-önkormányzatok, önkormányzati 

társulások, kistérségek és fenntartá-

sukban működő intézmények, 

-többcélú kistérségi társulások és 

fenntartásukban működő intézmé-

nyek, 

-Szociális és Gyermekvédelmi Fő-

igazgatóság, 

-önkormányzati tulajdonú nonpro-

fit gazdasági társaságok, 

-Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ által fenntartott intézmé-

nyek. Az internetes pályázatok be-

adási határideje: 2014. március 03.  

23:59 perc 

A pályázattal kapcsolatban továb-

bi információkat a Pályázatkezelő 

ügyfélszolgálatától kaphatnak az 

(1) 237 6782-es telefonszámon, 

valamint a palyazat@ncsszi.hu e-

mail címen. 

 

Pályázat gyermekek és fiatalok 

közösségeinek és ifjúsági civil 

szervezetek tagjainak, valamint 

az ifjúsággal foglalkozó szakem-

berek képzéseinek támogatására 

 

A pályázati program célkitűzései: 

- A pályázati program lehetőséget 

kíván teremteni a gyermekek-  és  

fiatalok közösségeinek  és  ifjúsági 

civil  szervezetek  tagjainak, vala-

mint  az  ifjúsággal  foglalkozó  

szakemberek  számára  szakmai 

kompetenciájuk  bővítésére,  új  

ismeretek,  készségek  elsajátításá-

ra az  ifjúsági  közösségek meg-

erősítésére, a fiatalok társas és 

egyéni kompetenciáik fejlesztésé-

re. 

- A  pályázat  olyan  Magyaror-

szágon  megvalósuló  nem-

formális képzéseket  támogat,  

amelynek elvégzésével  a fiatalok  

szociális, környezeti érzékenysé-

ge,  a tudatos felnőtt életre való 

felkészülése, állampolgári  kom-

petenciája  fejlődik.  A  pályázat  

támogatja  az ifjúsággal  foglalko-

zó  szakemberek gyermek- és ifjú-

sági animátor képzését. 

A  fenti  célok  elérése  érdekében  

a  pályázati  program  minimum  

15  fővel  és  legalább  16  órában 

(bentlakásos vagy 2X8  óra) meg-

valósuló, a nem-formális tanulás 

módszereire épülő,képzési prog-

ramokat támogat. 

A Pályázók köre 

-az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról valamint a civil szerve-

zetek működéséről és támogatásá-

ról szóló 2011. évi CLXXV. tör-

vény szerinti civil szervezetek, 

-önálló jogi személyiséggel nem 

rendelkező közösségek, amennyi-

ben rendelkeznek befogadó 

(kötelezettségvállaló) szervezettel, 

-egyházak, egyházi szervezetek, 

-egyházi fenntartású intézmények, 

-önkormányzatok, önkormányzati 

társulások, kistérségek és fenntartá-

sukban működő intézmények 

-többcélú kistérségi társulások és 

fenntartásukban működő intézmé-

nyek, 

-Szociális és Gyermekvédelmi Fő-

igazgatóság, 

-non-profit betéti társaságok és non-

profit korlátolt felelősségű társasá-

gok, 

-Nemzeti Művelődési Intézethez 

tartozó intézmények 

Az internetes pályázatok beadási 

határideje: 2014. március 03. 23:59 

 

A pályázattal kapcsolatban további 

információkat a Pályázatkezelő ügy-

félszolgálatától kaphatnak az (1) 237

-6782-es telefonszámon, valamint a 

palyazat@ncsszi.hu e-mail címen. 

 

Pályázat gyermekek és fiatalok kö-

zösségeinek és ifjúsági civil szerve-

zetek szervezetfejlesztésének támo-

gatására 

 

A pályázati program célkitűzései: A 

gyermek- és fiatal korosztály részére 

és aktív részvételével – kizárólag 

Magyarország területén megvalósu-

ló – szervezetfejlesztő tevékenységek 

támogatása, amelyek szervesen il-

leszkednek a gyermek és ifjúsági 

közösségek, szervezetek szakmai 

tevékenységébe, munkájába, továb-

bá hozzájárulnak a közösségek erő-

sítéséhez, fejlesztéséhez. 

A pályázatok benyújtásának határ-

ideje: 2014. március 03. 

A pályázattal kapcsolatban további 

információkat a Pályázatkezelő ügy-

félszolgálatától kaphatnak az (1) 237 

6782-es telefonszámon, valamint a 

palyazat@ncsszi.hu e-mail címen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oldal  7 E-Napraforgó 

Kábítószer-prevenciós progra-

mok támogatására 

 

A pályázat célja univerzális, cél-

zott és javallott prevenciós prog-

ramok támogatása, illeszkedve a 

Nemzeti Drogellenes Stratégia 

2013–2020 „Tiszta tudat, józan-

ság, küzdelem a kábítószer-

bűnözés ellen” című dokumen-

tumhoz. A pályázat keretében az 

iskolai színtéren univerzális és 

célzott prevenciós beavatkozá-

sok, valamint a helyi közösségi 

résztvevők együttműködésén 

alapuló, a drogfogyasztással 

szemben alternatívát nyújtó, to-

vábbá a családi rendszer megerő-

sítését elősegítő programok támo-

gatására van lehetőség.  

A fenti célok megvalósítását há-

rom pályázati kategória szolgál-

ja: 

„A” kategória: Az iskolai színté-

ren olyan univerzális és célzott 

prevenciós programok támogatá-

sára van lehetőség, amelyek il-

leszkednek az iskolai egészségfej-

lesztési, egészségnevelési felada-

tokhoz. 

„B” kategória: A helyi közösségi 

erőforrásokra támaszkodó prog-

ramok, kezdeményezések támo-

gatása, amelyek vonzó alternatí-

vát jelenthetnek a szerhasználat-

tal szemben. A pályázat elsősor-

ban a speciális célcsoportokra 

irányuló prevenciós és 

reszociálizációs programok (pl. a 

gyermekvédelmi intézményrend-

szer és a büntető-

igazságszolgáltatás területe) tá-

mogatására biztosít lehetőséget. 

„C” kategória: A családi rendszer 

megerősítését, a szülői készségek 

fejlesztését szolgáló univerzális, 

célzott, javallott programok tá-

mogatása. 

A pályázatok támogatására 

155.000.000 Ft áll rendelkezésre. 

A pályázatok benyújtásának ha-

tárideje: 2014. március 3. 

Forrás: http://ncsszi.hu/ 

 

 

"A magyar kultúráért és oktatásért" 

 

A pályázat célja: 

Magyarország határain kívül élő 

magyarság szülőföldjén való boldo-

gulásának, Magyarországgal való 

sokoldalú kapcsolatai ápolásának és 

fejlesztésének előmozdítása, magyar 

nemzeti azonosságtudatának meg-

erősítése az oktatás és a kultúra tá-

mogatása által. 

A felhívás a magyarság összetarto-

zása jegyében értékteremtő, konkrét 

szellemi és/vagy tárgyi eredményt 

felmutatni tudó programok megva-

lósítására szeretne ösztönözni, e cé-

lokat tükröző igényes, minőségi pá-

lyázatok támogatásával. 

A pályázati felhívások tárgya: 

I. A magyar közösség céljait szolgá-

ló kulturális, oktatási és kutatási 

programok támogatása 

- a magyar történelmi és kulturális 

örökség ápolása, kulturális, ifjúsági 

és hagyományőrző programok tá-

mogatása, különös tekintettel a szór-

ványprogramokra 

- egyházi programok támogatása 

(kulturális, hitéleti és szociális tevé-

kenységek) 

- magyar nyelvű köznevelési 

(oktatási- nevelési) programok tá-

mogatása, különös tekintettel az ál-

talános iskolák felső tagozatosainak 

programjaira a tehetséggondozás, a 

személyiségfejlesztés, az ismeretter-

jesztés és tudomány, az intézmé-

nyen kívüli közösségszervezés és 

pályaválasztás témaköreiben 

- magyar nyelvű szakképzési, fel-

nőttképzési, felsőoktatási progra-

mok, tudományos kutatások, konfe-

renciák; tanulmányi versenyek és 

szaktáborok támogatása 

- iskolabusz-üzemeltetés, 

- amatőr és hivatásos színházi pro-

dukciók támogatása 

II. A magyar közösség céljait szol-

gáló írott és elektronikus média, 

könyvkiadás támogatása 

- magyar nyelvű írott és elektroni-

kus sajtó, könyvkiadás 

- szakmai kiadványok támogatása 

- honlap létrehozása és fejlesztése 

- dokumentum- és kisjátékfilm-

készítés 

III. Civil szervezetek, illetve 

egyház, belső egyházi jogi sze-

mélyek által fenntartott oktatá-

si, gyermekjóléti, kulturális és 

szociális intézmények működé-

sének valamint a magyar közös-

ség céljait szolgáló fejlesztések 

és ingatlan-beruházások támo-

gatása 

- jelen pályázati felhívás 5. pont-

jában megjelölt pályázati kör 

részére működési kiadások tá-

mogatása: (személyi kifizetések 

és azok járulékai, kis értékű esz-

közbeszerzés, szolgáltatások, 

utazási költségek, ingatlan-

fenntartási költségek) 

- országos vagy regionális jelen-

tőségű kulturális és közművelő-

dési programokhoz kapcsolódó 

infrastrukturális fejlesztések 

- a magyar közösség törekvéseit 

szolgáló ingatlan-beruházások 

támogatása; 

- korábbi években megkezdett 

ingatlan felújítások folytatásának 

támogatása 

- magyar tannyelven is oktató 

intézmények, háttérintézmények 

infrastrukturális fejlesztése 

Magyarországi pályázók kizáró-

lag az I., és a II. pályázati tárgyra 

nyújthatnak be pályázatot. Egy 

pályázó pályázati tárgyként csak 

egy pályázatot nyújthat be, de 

összesen legfeljebb 10 000 000 Ft 

támogatásban részesülhet. 

Pályázók köre: 

A Bethlen Gábor Alapról szóló 

2010. évi CLXXXII. törvény 1 §-

ának rendelkezései szerint pá-

lyázatot nyújthat be: 

- civil szervezet, nonprofit gaz-

dasági társaság, állami fenntartá-

sú intézmény, települési, területi 

és nemzetiségi önkormányzat, és 

az általuk alapított, illetve fenn-

tartott jogi személyiségű intéz-

mény, 

- kizárólag a II. pályázati tárgy-

ban gazdasági tevékenységet 

üzletszerűen végző jogi személy 

és jogi személyiséggel nem ren-

delkező gazdasági társaság (a 

továbbiakban: vállalkozás), ezen 
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belül különösen mikro-, kis- és 

középvállalkozás bele nem értve 

az egyéni vállalkozókat, valamint 

- egyházi jogi személy, valamint a 

határon túli egyház, belső egyházi 

jogi személy és annak hitéleti, ne-

velési-oktatási, gyermekjóléti, kul-

turális vagy szociális tevékenysé-

get ellátó intézménye 

A pályázat megvalósítási para-

méterei: 

Megvalósítási időszak:  

2014. január 1 - 2014. december 31. 

A pályázat benyújtásának kezdő 

időpontja: 2014. január 15. 

Benyújtási határidő: 2014. február 

17. déli 12.00 óra közép-európai 

idő szerint. 

A pályázat benyújtásának formá-

ja: 

A pályázat benyújtása elektroni-

kus (e-pályázat) formában törté-

nik. A pályázatot a Bethlen Gábor 

A l a p k e z e l ő  h o n l a p j á n 

(www.bgazrt.hu) található pályá-

zati adatlap pontos kitöltésével, a 

honlapon megjelölt mellékletek 

hiánytalan csatolásával lehet be-

nyújtani. Indokolt esetben - pl. 

technikai akadályoztatás esetén - 

lehetőség van a pályázatok papír-

alapon történő benyújtására. Az 

ehhez szükséges adatlap illetve 

nyomtatványok megtalálhatóak a 

Bethlen Gábor Alapkezelő hon-

lapján (www.bgazrt.hu) 

További információk a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján - 

www.bgazrt.hu - a 2014. évi Pá-

lyázati útmutató címszó alatt ta-

lálhatóak. 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

az első világháborút és a kapcso-

lódó történelmi eseményeket 

felidéző, a hősöknek és áldoza-

toknak emléket állító kulturális 

programok, művészeti tevékeny-

ségek támogatására 

 

A pályázati program célja, hogy 

az első világháborút és a kapcso-

lódó történelmi eseményeket fel-

idéző, a hősöknek és áldozatok-

nak emléket állító kulturális és 

tudományos programokat, művé-

szeti tevékenységeket támogasson, 

így az első világháborúval kapcso-

latos társadalmi emlékezet ébren 

tartásával hozzájáruljon a közös 

értékeken, történelmen és kultúrán 

alapuló európai identitás erősítésé-

hez. 

A pályázók köre 

- Közművelődési intézmények és 

közművelődési intézményegység-

gel rendelkező egyéb intézmények; 

- civil szervezetek (kivéve pártok, 

pártokhoz kötődő ifjúsági szerve-

zetek, szakszervezetek); 

- a jogi személyiséggel rendelkező 

gazdálkodó szervezetek 

A támogatott projektek támogatási 

és megvalósítási időszaka: 2014. 

január 15 -2014. december 31. 

Beadási határidő: folyamatos 

A pályázati dokumentációt postai 

úton kell benyújtani a pályázati 

támogatásközvetítő címére: 

Közép- és Kelet-európai Történe-

lem és Társadalom Kutatásáért 

Közalapítvány 

XX. Század Intézete 

A pályázattal kapcsolatos kérdése-

ket a támogatáskezelő az alábbi e-

mail címen fogadja: 

palyazat@elsovilaghaboru.com 

A pályázati kiírás és útmutató 

letölthető:  

www.elsovilaghaboru.com/

centenariumiemlekbizottsag/hu/

palyazatok honlapról. 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

az első világháború történelmi 

emlékeit őrző emlékművek rend-

betételére, renoválására, helyreál-

lítására 

 

A pályázati program célja, hogy 

ily módon is ébren tartsa az első 

világháborúval kapcsolatos társa-

dalmi emlékezetet, s ezáltal hozzá-

járuljon a közös értékeken, törté-

nelmen és kultúrán alapuló ma-

gyar és európai identitás erősítésé-

hez. 

Pályázat benyújtására jogosultak 

A pályázat keretében megyei, me-

gyei jogú városi, városi, települési 

önkormányzatok és civil szerveze-

tek pályázhatnak. A pályázat be-

nyújtását - civil szervezet esetén is 

- az önkormányzati képviselőtes-

tületnek támogatnia kell. 

Támogatható tevékenységek 

A Közép- és Kelet-európai Törté-

nelem és Társadalom Kutatásáért 

Közalapítvány XX. Század Intézete 

az alábbi tevékenységeket támo-

gatja: 

- I. világháborús emlékművek re-

noválása, a helyi emlékművek 

helyreállítása; 

- az I. világháborús emlékművekre 

a II. világháborúban elesett helyi 

hősök neveinek elhelyezése; 

- az emlékmű környezetének, ta-

lapzatának helyreállítása 

Támogatási időszak: 2014. január 

15 - 2014. december 31. 

A pályázati dokumentációt postai 

úton kell benyújtani a pályázati 

támogatásközvetítő címére: 

Közép- és Kelet-európai Történe-

lem és Társadalom Kutatásáért 

Közalapítvány 

XX. Század Intézete 

Budapest, 1122 Határőr út 35. 

K é r d é s  e s e t é n : 

palyazat@elsovilaghaboru.com 

Beadási határidő: folyamatos 

A pályázati kiírás és útmutató 

letölthető:  

www.elsovilaghaboru.com/

centenariumiemlekbizottsag/hu/

palyazatok honlapról. 

 

Családbarát közgondolkodás 

népszerűsítése és a nők és férfiak 

közötti harmonikusabb együtt-

működés elősegítése 

 

A pályázat célja 

Az Emberi Erőforrások Minisztéri-

uma támogatni kívánja azon: 

A komponens 

1. helyi közösségi programokat, 

programsorozatokat, rendezvé-

nyeket, amelyek célja a házasság 

és a család értékének felmutatása, 

jellemzően családok közösségi 

együttléte és összefogása, a gene-

rációk közötti együttműködés ösz-

tönzése, a gyermeket vállaló és 
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nevelő családokat támogató társa-

dalmi környezet kialakítása, közös-

ségi háló megerősítése a családok 

lakóhelyén; 

2. kommunikációs programokat, 

melyek népszerűsítik a család in-

tézményét, felhívják a figyelmet a 

gyermekvállalás fontosságára, se-

gítséget nyújtanak a gyermekneve-

léssel, párkapcsolati kérdésekkel 

kapcsolatban különféle kommuni-

kációs eszközökkel, programokkal  

3. képzési programokat, tréninge-

ket, rendszeres foglalkozásokat, 

előadássorozatokat, melyek temati-

kája a gyermeket vállaló és nevelő 

családok testi-lelki egészségfejlesz-

tése, a fiatalok felkészítése a párvá-

lasztásra, házasságra, családi életre, 

társas kapcsolatokra, a szülők segí-

tése a gyermeknevelésben, a szülők 

támogatása párkapcsolatuk fejlesz-

tésében  

B komponens: 

1. helyi közösségi programokat, 

programsorozatokat, rendezvénye-

ket, amelyek a nők és férfiak közös-

ségen belüli harmonikus együttmű-

ködésén, valamint a közéleti, a gaz-

dasági és a családi életben való ki-

egyensúlyozott, a feladatok egyenlő 

megosztásán alapuló szerepválla-

lást segítik elő 

2. kommunikációs programokat, 

melyek hozzájárulnak a nők és fér-

fiak közötti harmonikus együttmű-

ködéshez, társadalmi egyenlőségük 

megteremtéséhez és fenntartásá-

hoz, a munka és a családi élet kö-

zötti egyensúly megteremtéséhez, 

valamint a nők közéleti, társadalmi, 

gazdasági szerepvállalásának kiter-

jesztéséhez. 

3. képzési programokat, tréninge-

ket, rendszeres foglalkozásokat, 

előadássorozatokat, melyek temati-

kája a női és férfi szerepekkel, vala-

mint a munka és a családi élet ösz-

szehangolásának módjaival áll kap-

csolatban 

Támogatási időszak: 2014. május 1. 

és 2014. december 31. közé eső idő-

szak. 

 

 

A pályázat benyújtásának módja 

és helye 

A pályázatot kizárólag elektroni-

kus úton lehet benyújtani a Lebo-

nyolító által működtetett Pályá-

zatkezelő Rendszer szoftveren 

keresztül.  

Az internetes pályázatok beadási 

határideje: 2014. február 24. 23.59 

óra 

A felhívás és az útmutató letölt-

hető a www.kormany.hu/hu/

emberi-eroforrasok-

miniszteriuma 

és a www.ncsszi-pr.hu honlapok-

ról. 

A pályázattal kapcsolatban to-

vábbi információkat a Lebonyolí-

tó ügyfélszolgálatától kaphatnak 

az (1) 

237 6782-es telefonszámon, vala-

mint a palyazat@ncsszi.hu e-mail 

címen. 

 

„Családsikerek” – irodalmi és 

fotópályázat családosoknak 

 

Az Emberi Erőforrások Miniszté-

riumának Szociális és Család-

ügyért Felelős Államtitkársága az 

ENSZ Családok Éve 20. évfordu-

lójára való tekintettel meghirdeti 

irodalmi és fotópályázatát. 

Pályázati témakörök: 

a) hétköznapi és nem hétköznapi 

családi sikerek, 

b) sikertörténetek a családok min-

denapjaiból, 

c) a sikeres házasság és családi 

élet titkai. 

A pályázat célja: 

A pályázat célja, hogy sok olyan 

családi sikertörténetet mutasson 

be az irodalom vagy a fotóművé-

szet eszközeivel, amelyet a csalá-

dok a legkülönfélébb élethelyze-

tekben éltek meg, a mindennapi, 

látszólag apró sikerektől a nem 

hétköznapi sikerek eléréséig. Mi-

vel Magyarország fejlődése, telje-

sítménye és sikeressége nagyban 

függ attól, hogy a magyar csalá-

dok milyen módon tudnak har-

monikusan, sikeresen működni, 

ezért különösen fontos, hogy mi-

nél több követendő példát mutat-

hassunk be egymásnak, a felnö-

vekvő generációnak. 

Pályázók köre: minden magyar 

állampolgár és külhoni magyar 

(természetes személy), aki csa-

ládban él 

Pályázat benyújtásának módja 

és helye 

A pályázatot kizárólag elektroni-

kus úton, e-pályázatként lehet 

benyújtani a Lebonyolító által 

működtetett Pályázatkezelő 

Rendszer szoftveren keresztül.  

Az internetes pályázatok beadási 

határideje 2014. február 22. 23.59 

óra 

Információ: www.ncsszi.hu  

 

Civil szervezetek támogatása 

2014 

  

Békés Város Önkormányzata a 

lehetőségeihez mérten 2014-ben 

is támogatni kívánja a települé-

sen működő civil szervezeteket, 

ezért meghirdeti a 2014-es civil 

pályázatát. 

A civil szervezetek támogatási 

igényeiket 2014. február 3. és feb-

ruár 24. között adhatják le a Civil 

Szervezetek Házában (Békés, 

Hőzső u. 4., bejárat a Libazug 

utca felől). A beérkezett pályáza-

tok alapján a Civil Tanács tesz 

javaslatot a Képviselő-testületnek 

a támogatások mértékére. 

Pályázni az előző évek gyakorla-

tának megfelelően lehet. A pályá-

zati útmutató  felvehető a Civil 

Szervezetek Házában (a korábbi 

formanyomtatvány az idei évben 

is felhasználható, akinek megvan, 

nem kell újra felvennie) február 3

-tól hétköznaponként 8 – 12 órá-

ig. Ugyanitt lehet érdeklődni 

Szűcs Gábornénál (0670-4590794). 

Azoknak a civil szervezeteknek, 

amelyek már az előző években is 

pályáztak, nem kell újra benyúj-

tani az alapszabályukat és a cég-

bírósági bejegyzésüket, csak, ha 

változás történt az adataikban. 

A 2014-es támogatási kérelemhez 

csatolni kell a 2013. évi támogatás 
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elszámolását (számlamásolat, in-

doklás). Azoknak a szervezeteknek 

is be kell nyújtaniuk a 2013. évi 

támogatásról az elszámolást, akik 

2014-ben nem nyújtanak be új pá-

lyázatot! Az elszámolást is a Civil 

Szervezetek Házában kell leadni 

2014. február 24-ig, ennek elmu-

lasztása esetén három évig nem 

fordulhat kéréssel az adott szerve-

zet az Önkormányzat felé. 

www.bekesvaros.hu/ 

 

Az Invitel InnoMax Díj Nonprofit 

és civil kategória pályázati felté-

telrendszere 

 

Az Invitel Távközlési Zrt. (2040 

Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.) 

idén immár ötödik alkalommal 

hirdeti meg az InnoMax pályáza-

tot. Az Invitel fontosnak tartja, 

hogy segítséget nyújtson azoknak a 

nonprofit és civil szervezeteknek, 

amelyek saját fejlesztési projektje-

ikhez keresnek támogatót. Az Invi-

tel nem pénz formájában, hanem a 

korszerű üzleti tele- és infokom-

munikációs szolgáltatásaival kí-

vánja támogatni ezen projektötlete-

ket. 

A pályázó szervezetek az Invitel 

szolgáltatásai közül 500.000 forint 

értékben használhatják fel azokat a 

termékeket, szolgáltatásokat, ame-

lyekre szükségük van projekt ötle-

tük megvalósításához. 

Az Invitel InnoMax nonprofit ka-

tegóriájának díját (a továbbiak-

ban: Díj) a szakmai zsűri és az 

Invitel Facebook rajongó tábora 

azoknak a szervezeteknek ítéli 

oda, amelyek a pályázati anyag-

ban bemutatott projektötletüket 

az Invitel üzleti infokommuniká-

ciós megoldásait felhasználva sze-

retnék/tervezik megvalósítani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pályázó a www.invitel.hu/

innomax címen elérhető rövid 

űrlap hiánytalan kitöltésével pá-

lyázhat. A Pályázó egyidejűleg 

maximálisan 2 pályázatot nyújt-

hat be. 

A pályázat benyújtásának határ-

ideje: 2014. március 31. 23 óra 59 

perc. 

T o v á b b i  i n f o r m á c i ó : 

www.invitel.hu  

 

 

 

 

 

 

 

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

„Bennmaradás – Talpra állás” A 
korai iskolaelhagyás csökkenté-
séért a Dél-Alföldön 
 
Ezzel a címmel rendeznek a 
QALL- Végzettséget mindenki-
nek! projekt keretében regionális 
konferenciát Szegeden, melynek  
Időpontja: 2014. március 13. 9 - 15 
óráig 
Helyszíne: Szegedi Agóra, Kálvá-
ria sugárút 2. 
A konferenciát a Tempus Közala-
pítvány és bevont megyei koordi-
nátorok szervezik a három dél-
alföldi megye oktatási, szociális, 

munkaügyi, felnőttképzési és bűn-
megelőzési területen dolgozó 
szakemberei számára. A rendez-
vény fókuszában a korai iskolael-
hagyás problémájának tudatosítá-
sa, a szektorközi együttműködés 
fontossága és a meglévő jó gya-
korlatokra való építkezés lehető-
sége áll.  A projektről tájékozód-
hat a qall.tka.hu weboldalon. 
A dél-alföldi régióban rendezendő 
esemény központi témája annak 
közös megfogalmazása, hogy a 15
-24 év közötti fiatalokkal foglalko-
zó, különböző szakterületen dol-
gozó szakemberek mit tudnak 

együtt tenni azért, hogy minél 
több diák befejezett végzettséggel 
hagyja el az iskoláját, azaz 
„bennmaradjon”; illetve a korai 
iskolaelhagyókat segítsék mielőbb 
végzettséghez juttatni, azaz ” talp-
ra állni”. 
A konferencia céljai: 
• a korai iskolaelhagyás problé-
májának tudatosítása,a közös gon-
dolkodás elindítása, 
• a hazai és európai uniós helyzet-
kép ismertetése, 
• a létező megoldási formák fel-
térképezése és jó gyakorlatok be-
mutatása, 

http://www.bekesvaros.hu/menu_hu.php?site=hirek&type=1&timelimit=1&l0=40#2234
http://www.invitel.hu
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a korai iskolaelhagyás elkerülésé-
ért, a fiatalok végzettséghez jutta-
tásáért. 
15:00 A három megyei műhelyve-
zető beszámolója 
15:15 A konferencia zárása 
Információ, jelentkezés a projekt 
Békés megyei koordinátoránál 
lehetséges: Dr. Végh Lászlóné, 
vegh@globonet.hu; tel: 30-369 
1008 
 
Országos Textiles Konferencia és 
Kiállítás 
 
A Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület több partnerével kété-
vente megrendezi az Országos 
Textiles Konferenciát, valamint a 
hozzá kapcsolódó pályázatot és az 
arra érdemes alkotásokból nyílt 
pályázati kiállítást. 
A rendezvény a textillel foglalko-
zó alkotók legnagyobb hazai ese-
ménye. 
A konferencián a résztvevők hazai 
és külföldi előadók bemutatóin 
keresztül ismerkedhetnek meg a 
magyarországi és az európai 
gyapjú-textilkultúrával.  
Az esemény helyszíne a Szent 
István Egyetem (5600 Békéscsaba, 
Bajza u. 33.), időpontja 2014. már-
cius 7-9. A konferencián való rész-
vételre térítés ellenében van lehe-
tőség, s előzetes jelentkezéshez 
kötött.  
A kiállításon várhatóan nemeztár-
gyakkal, gyapjúból készült viseleti 
darabokkal, csipkékkel, gyapjú-
hímzésekkel stb. találkozhatunk.  
Az elkészült munkák reprezentál-
ják a hazai s határon túli textilmű-
vészet tradicionális és modernizált 
darabjait.  

A kiállítás a Munkácsy Emlékház-
ban és a Munkácsy Mihály Múze-
umban látogatható az intézmény 
nyitvatartási idejében március 8-
28. között.  
A konferenciáról és a pályázati 
kiállításról bővebb információ kérhető 
a 66/442-122-es és a 30/299-7789-
es telefonszámon, valamint az 
info@bmne.hu e-mail címen.  
 
 
 
Körösök Völgye Natúrpark Egye-

sület 

VÁNDORKIÁLLÍTÁS 

Zöldülj! Fordulj! – a házban és a 

ház körül 

Tudni szeretnéd, hogyan lehet 

környezetbarát a háztartásod? Mi-

ért hasznos a komposztálás? Mi-

lyen egy madárbarát kert? Mi segí-

tünk! Zöldülj, fordulj velünk! 

Vándorkiállításunk bérbe vehető 

művelődési házak részére. Rendkí-

vül könnyen szállítható, a sok já-

téknak, kiadványnak és foglalkoz-

tató füzetnek köszönhetően pedig 

igazán rendhagyó, érdekes és inte-

raktív.  

Iskolai, óvodai témanapok szerve-

zéséhez, projektekhez és folyosó-

kiállításokhoz nyújtanak segítséget 

bérelhető szemléletformáló eszkö-

zeink, játékaink, molinóink. 

ZÖLD FOGLALKOZÁSOK 

Rendhagyó természetismereti 

órák, környezettudatos bemuta-

tók, ökotudatos játékok, egészsé-

ges ételkóstolók és természetes 

kézműves foglalkozások várják a 

bejelentkező csoportokat. Megújult 

foglalkoztató termünk 25 fő befo-

gadására alkalmas. 

KÖLCSÖNÖZHETŐ 

ESZKÖZÖK  

Ha csak egy jó ötlet és né-

hány plakát vagy eszköz 

hiányzik egy izgalmas 

„zöld” világnap megren-

dezéséhez, keress bennün-

ket és segítünk! 

- Újrapapír merítő készlet 

25 főre 

- Papírtéglaprés 

• a felülről lefelé és a lentről fölfe-
lé irányuló információáramlás 
lehetőségeinek számbavétele, 
• kapcsolódási pontok keresése a 
prevenció – intervenció – kom-
penzáció szintjei között, a legfőbb 
cél, a lemorzsolódás csökkentése 
érdekében, 
• a szektorközi párbeszéd és a 
hálózatos együttműködés új útjai-
nak feltárása,  
A konferencia tervezett program-
ja: 
09:00-09:30 Regisztráció    
09:30 Megnyitó 
09:40-től Plenáris előadások   
•A korai iskolaelhagyás proble-

matikája itthon és Európában 
Bognár Mária, az FSZK képviselő-
je, a projekt egyik szakértője 
•Híd-osztályok lehetőségei, fel-
tételei és módszertana  
Borosán Beáta az EMMI Szakkép-
zési és Felnőttképzési Osztály ve-
zetője 
•Komplex iskolai gyakorlat a 

régióból 
a szegedi SZISZSZAI József Attila 
Tagintézmény jó gyakorlatainak 
bemutatása 
•A pályaorientáció és a pályata-

nácsadás a Békés Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Köz-
pontjának gyakorlatában  
Dr. Nagy Ágnes, a Békés Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pontjának igazgatója 
•A felnőttképzés lehetőségei a 
végzettséghez juttatásban 
Kádárné Dr. Balla Anita, a Türr 
István Képző és Kutató Intézet 
Kecskeméti Irodájának vezetője 
12:15 Ebédszünet   
13:00 Ki mit tehet? Ki mit tesz? – 
A megoldás a kezünkben van! 
Megyénkénti műhelyfoglalkozá-
sok: az oktatás – szociálpolitika – 
ifjúságvédelem – munkaügy ösz-
szefüggései, közös cselekvés lehe-
tőségei 
•Kapcsolódások  
•Jó gyakorlatok 
•Hálózatosodás 
Célunk, hogy az egyes megyékből 
érkező szakemberek a délelőtti 
előadások információi és saját ta-
pasztalataik alapján közösen fo-
galmazzák meg, hogy ki mit tehet 
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- Ökomata feladatlapokkal 

- Madárodú típusok 

- Komposztkeret 

JÁTÉKOK  

A kölcsönözhető „zöld” játékok 

jól jöhetnek munkahelyi csapat-

építő programon, rendezvényen, 

osztályfőnöki órán: 

- „Zöld lábnyomok Körös Körül” 

társasjáték 

- Gazdálkodj felelősen társasjáték 

- Kék Bolygó társasjáték 

- Mentsd, ami menthető társasjá-

ték 

Amennyiben felkeltettük érdek-

lődését, keressen minket telefo-

non a 06-66/445-885-s telefonszá-

mon, vagy látogasson el hozzánk 

Békéscsabán, a Széchenyi ligetbe. 

 

A Békéscsabai Jókai Színház feb-

ruári műsora 

Nagy László – est 

Az elmúlt évtizedek egyik legje-

lentékenyebb költőjét, Nagy Lász-

lót idézi meg a Hadd mulatok, 

mikor sírnom illenék című verses-

zenés esten  Liszi Melinda, Tatár 

Bianka, Balázs Csongor és Lovas 

Gábor a Jókai Szalonban február 

13-án, 18.00 órakor.  

A műsorból: 

Versek:  

Táncbeli táncszók 

Szépasszonyok mondókái Gábriel-

re 

Havon delelő szivárvány - részle-

tek 

Omer és Merima (ballada) -

fordítás 

Bolgár tánc 

Vérugató tündér 

Előadja: Liszi Melinda 

Megzenésített versek: 

Két kedves halála, 

Fehér szél támad, 

Bánat és gyalázat 

Közreműködik: Lovas Gábor, Ba-

lázs Csongor, Tatár Bianka 

Bővebb tájékoztatás kérhető: 
66/519-550; 
szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu 
 

 

Carlo Goldoni 

 

Chioggiai csetepaté 

 

Carlo Goldoni, a XVIII. század 

legnépszerűbb olasz vígjátékírója, 

az olasz vígjáték megteremtője, 

Emlékirataiban fölemlíti, hogy az 

Arisztotelész-i dramaturgiával 

vívott küzdelmében leginkább a 

térkezelésben ért el előrelépést és 

jelentős eredményeket. A Chioggiai 

csetepaté – melyet Stendhal a maga 

korában a legkiválóbb vígjátékának 

tartott –, egy utcával elválasztott 

két szemközti ház teraszán játszó-

dik, tehát legalább három helyszí-

nen. Amíg a férfiak a tengeren ha-

lásznak, addig az asszonyok plety-

kálkodnak és kellemetlenkednek 

egymással, a (csöppet sem tökkelü-

tött) sült tököt áruló mihaszna 

Toffolo pedig még össze is ugraszt-

ja őket. Jellegzetes vígjátéki szituá-

ció: mindenki szeret valakit, de 

nem mindenki azt szereti, aki őt 

szeretné szeretni, a szerelmesek és 

a szomszédok összevesznek, a tör-

ténet végül kibogozhatatlannak 

tűnő gubanccá formátlanodik. Ek-

kor azonban színre lép Isidoro, a 

jegyző… 

 

Bemutató: 2014. február 21. 19 óra 

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK... 

Csatlakozás a Kultúrházak éjjel-
nappal akcióhoz 
 
A 2014. évi Kultúrházak éjjel- nap-
pal akció meghirdetője és lebo-
nyolítója a Magyar Népművelők 
Egyesülete. Partner a Közösségfej-
lesztők Egyesülete és a Nemzeti 
Művelődési Intézet. Támogató az 
Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma. Fővédnök: Balog Zoltán, az 
emberi erőforrások minisztere. 
Célunk a művelődési házak és 
terek, valamint az abban folyó 
közösségi művelődés népszerűsí-
tése. Az egész országot érintő ak-
cióval, valamint a televíziós és 
rádiós kampánnyal szeretnénk 
ráirányítani a figyelmet a közmű-

velődési terek nyitottságára, az 
intézmények és szervezetek sok-
színűségére, a helyi társadalom-
ban betöltött közösségépítő szere-
pére. Felelősségünk és kötelessé-
günk is ez, hisz évi 80 millió főt 
meghaladó látogatottságával a 
művelődési házak, közösségi szín-
terek a leggyakrabban felkeresett 
kulturális terek Magyarországon. 
Kérjük a közművelődési feladatot 
önállóan vagy integráltan ellátó 
intézményeket és szervezeteket, 
csatlakozzanak a felhíváshoz! 
Szervezzenek programokat a há-
rom nap bármelyikén vagy akár 
mindhárom napon! Kérjük, hogy 
minél színesebb, igényesebb kul-
turális programokat szervezzenek 

és építsenek saját közösségeik akti-
vitására is! 
Javasolt programtípusok: közössé-
gi programok (farsangi mulatsá-
gok, hagyományok, táncházak, 
kézműves bemutatók és játszóhá-
zak, szabadidős programok, alkotó
- és civil közösségek nyílt foglalko-
zásai, bemutatkozásai…). Művé-
szeti rendezvények (művészeti 
közösségek fellépései, koncertek, 
kiállítások, gyermekműsorok, mű-
soros estek…). Képzési lehetősé-
gek bemutatása (szakkörök nyílt 
foglalkozásai, ismeretterjesztő elő-
adások …). Gasztronómiai progra-
mok (farsangi fánk és egyéb 
hungarikum ételek, sütemények 
készítése, bemutatása, verse-

mailto:szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu
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törvénymódosítás szerint a feltéte-
leknek megfelelő civil szervezet-
nek előzetes regisztrációval a ren-
delkező évet megelőző év szep-
tember 30-áig kell kérnie nyilván-
tartásba vételét. Az egy évre szóló 
jogosultság megállapításáról az 
adóhatóság dönt. Az ezzel kap-
csolatos felülvizsgálat a közigaz-
gatási és munkaügyi bíróság ha-
táskörébe tartozik.    
Az adóhatóság minden év január 
1-jén honlapján és a civil informá-
ciós portálon keresztül is közzéte-
szi a kedvezményezettek adatait, 
amelyeket a rendelkező nyilatko-
zathoz rendszeresített elektroni-
kus formanyomtatvány is tartal-
maz, ezzel is segítve a felajánláso-
kat. Az adózók így előzetesen tájé-
kozódhatnak arról is, ha összeté-
veszthető elnevezések fordulnak 
elő.    
Tekintettel arra, hogy idén a ha-
táridők már nem tarthatók, az új 
eljárást először 2014. szeptemberi 
határidővel lehet alkalmazni 2015-
re. 
A hétfőn elfogadott módosítás 
emellett tartalmazza a civil társa-
ság - mint a polgári jogi társasági 
szerződéssel, jogi személyiség 
nélkül létrehozott szervezettípus - 
fogalmát, valamint létrehozásának 
és működésének feltételeit. 
Bővebben: http://adozona.hu/
altalanos/
Ci-
vil_szervezetek_figyelem_Ezt_kell
_tenni_a_Z7Q5N6 

 

TÖBB MINT KÉT ÉS FÉL EZER 

CIVIL SZERVEZET NYERT MŰ-

KÖDÉSI TÁMOGATÁST 

 

Több mint két és fél ezer civil 

szervezet nyert ez évre szóló mű-

ködési támogatást a Nemzeti 

Együttműködési Alap (NEA) pá-

lyázatain - közölte az Emberi Erő-

források Minisztériumának nem-

zetiségi és civil társadalmi kapcso-

latokért felelős helyettes államtit-

kára 2014. január 28-án Budapes-

ten. 

Latorcai Csaba a sajtótájékoztatón 

elmondta, hogy a 2527 nyertes 

nye…). Közösségi beszélgetések, 
közösségi tervezések, tanulókörök 
(a közösségi színtérről, a közössé-
gi művelődésről, az intézmény és 
a helyi társadalom kapcsolatáról, 
a bevonás és együttműködés lehe-
tőségeiről…) 
Az akcióhoz kapcsolódó pályáza-
ti felhívások: 
A pályázatokkal célunk az, hogy 
lehetőséget adjunk egyéneknek és 
kreatív műhelyeknek arra, hogy 
alkotó módon járuljanak hozzá az 
akció sikeréhez, megújításához, a 
közösségi művelődés népszerűsí-
téséhez. 
1. „Az én kultúrházam” – pályá-
zat az intézményeket látogatók, 
használók számára 
2. „Az én sztorim” – anekdota 
pályázat a közművelődésben dol-
gozók részére 
3. Közművelődési szakmai inno-
vációs pályázat – „Új módszerek 
és formák a közművelődésben” – 
pályázat a közművelődésben dol-
gozók részére 
Jelentkezés és regisztráció az ak-
cióban való részvételre, illetve a 
részletes pályázati kiírások a 
www.kulturhazak.hu oldalon! 
Az intézmények és eseményeik 
regisztrációjának határideje 2014. 
február 14. Kérjük az akció részt-
vevőit, hogy mielőbb töltsék fel 
eseményeiket. Kiegészítésre, mó-
dosításra ezt követően is van lehe-
tőség. 
További információ kérhető az 
informacio@kulturhazak.hu e-
mail címen. 
 
 
Civil szervezetek figyelem! Ezt 
kell tenni az 1 százalékokért 
 
A jövőben csak azoknak a civil 
szervezeteknek lehet felajánlani a 
személyi jövedelemadó (szja) 1 
százalékát, amelyek előzetesen 
regisztráltak az erre szolgáló nyil-
vántartásba. 
Az erről szóló kormányzati előter-
jesztést hétfőn fogadta el az Or-
szággyűlés 256 igen, 10 nem sza-
vazattal, 72 tartózkodás mellett.    
Az elsősorban az új polgári tör-
vénykönyvvel (Ptk.) összefüggő 

szervezet között több mint másfél 

milliárd forintot osztanak szét. 

Működési támogatásra hétezernél 

is több civil szervezet pályázott, 

tehát minden harmadik pályázó 

támogatásban részesül - tette hoz-

zá. 

Latorcai Csaba közlése szerint a 

támogatások negyedmillió és há-

rommillió forint közöttiek. Szólt 

arról, hogy a civil.kormany.hu 

oldalon már elérhetőek a NEA 

2014-es működési pályázati ered-

ményei. Az eredményhirdetés 

után kötik meg a támogatási szer-

ződéseket. Azon pályázók eseté-

ben, amelyeknél a támogatási 

igényt a teljes összegben biztosít-

ják, támogatói okiratot bocsátanak 

ki, így lehetőség nyílik a támoga-

tás néhány napon belüli átutalásá-

ra. 

Latorcai Csaba közölte, hogy a 

szakmai pályázatokról néhány 

napon belül döntenek. Ezekben az 

esetekben programokra lehetett 

benyújtani támogatási igényt. A 

rendelkezésre álló keretösszeg 953 

millió forint, és mintegy 1300 

nyertes pályázatra számítanak. 

A helyettes államtitkár felhívta a 

figyelmet arra, hogy a kormány 

múlt év végi döntésének köszön-

hetően a civil szervezeteknek ha-

marosan lehetőségük nyílik inf-

rastruktúra-támogatás igénybevé-

telére, azaz természetbeni támoga-

tással is segíthetik a jövőben a ci-

vilek munkáját. A kormányzat 

előzetes felmérése szerint több 

mint 2700 településen mintegy 

négyezer "szabad kapacitást" pá-

lyáztatnak meg februártól kezdő-

dően - mondta Latorcai Csaba. 

Ismertetése szerint a civil szerve-

zetek rendelkezésére bocsátják 

majd szabad kapacitásaikat példá-

ul fővárosi és megyei kormányhi-

vatalok, közművelődési intézmé-

nyek, könyvtárak, sportlétesítmé-

nyek, nemzeti park igazgatósá-

gok, valamint az Országos Ka-

tasztrófavédelmi Főigazgatóság és 

a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ. 
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Latorcai Csaba megjegyezte, hogy 

lényegesebben gyorsabban és na-

gyobb támogatáshoz juthatnak a 

civil szervezetek mint 2010-et 

megelőzően. 

 

 

MI A TEENDŐ? 

 

Nemsokára életbe lépnek az új 

Polgári Törvénykönyv (Ptk) ren-

delkezései. A civil szervezetekre 

vonatkozó szabályokról az Euró-

pa Ház 2014. január 30-án tartott 

tájékoztatót Budapesten. 

A változások tengerében egy ele-

met mindenképpen fontos meg-

említeni - bár ez nem a Ptk szabá-

lyaival, hanem a civil törvénnyel 

van összefüggésben. Ez pedig a 

közhasznúság kérdése, méghozzá 

azok esetében, akik 2012. január 1-

e előtt is rendelkeztek ilyen minő-

sítéssel. Ezen szervezeteknek újra 

kell kérniük közhasznú besorolá-

sukat, méghozzá legkésőbb 2014. 

május 31-ig. Azon szervezetek, 

akik közhasznúságuk megtartása 

mellett döntenek, azoknak min-

denképpen ajánlott, hogy még a 

határidő előtt beküldjék a tör-

vényszéknek a kérvényüket, amit 

a birosag.hu oldalon letölthető 

formanyomtatványon kell meg-

tenni, és amihez csatolni kell az 

elmúlt két év (2012 és 2013) köz-

hasznúsági jelentését is (igen, 

ugyanarról a jelentésről van szó, 

amit az elmúlt időszakban már be 

kellett küldeni az OBH-nak). 

A határidő elmulasztása a minősí-

tés elvesztésével jár és csak újabb 

két év múlva lehet kérni közhasz-

núságot. 

A közhasznú jogállás nyilvántar-

tásba vételéhez szükséges űrlap 

letölthető a www.birosag.hu/

a l l a m p o l g a r o k n a k /

n y o m t a t v a n y o k - u r l a p o k /

k o z h a s z n u - j o g a l l a s -

nyilvantartasba-vetele-kerelem-

urlap 

 

 

 

 

A NONPROFIT SZEKTOR 2012-

BEN 

 

Évente ad ki elemzést a nonprofit 

szektorról a Központi Statisztikai 

Hivatal. A 2012-re vonatkozó ada-

tok 2013 decemberében jelentek 

meg. 

Az összefoglaló 1993-ban jelent 

meg először. Azóta 2012-ben for-

dult elő először, hogy a szektort 

mérő főbb mutatók 

(szervezetszám, bevétel, munka-

vállalók száma) mindegyike csök-

kent. 

"A szervezetszámnál a fogyás 

ugyan nem számottevő, de a bevé-

telek reálértéke 4, a munkaválla-

lók száma pedig mintegy 3 száza-

lékkal esett vissza.", fogalmaz a 

kiadvány.   

A kimutatás szerint 2012-ben 65 

255 szervezet működött Magya-

rországon, ebbe nem csak az egye-

sületek és az alapítványok, hanem 

a szakszervezetek és az államhoz 

kötődő mindenféle nonprofit for-

mát öltő társaságok is beletartoz-

nak. A szervezetek harmada (23 

ezer) alapítványi formában műkö-

dik. 

A vizsgált időszakban a bevételek 

összege meghaladta az 1256 milli-

árd forintot. Ez 2011-hez képest 

folyó áron másfél százalékos nö-

vekedést, reálértékben viszont 4 

százaléknyi csökkenést jelentett. 

Tegyük hozzá, hogy a bevételek 

több mint feléért nem a klasszikus 

civil szervezetek felelnek, hanem 

az az államhoz köthető szerveze-

tekhez kerül. Az egyesületek és 

alapítványok összes bevétele az 

említett összeg 39 százaléka. 

2012-ben négy százalékkal csök-

kent a nonprofit szektor munka-

vállalóinak száma, ami összesen 

144 ezer fő; ebből 95 ezren főállás-

ban és teljes munkaidőben foglal-

koztatottak. Azonban csak 25 szá-

zalékuk dolgozik egyesületnél 

vagy alapítványnál, a többség 

(68%) nonprofit gazdasági társa-

ság alkalmazottja. 

forrás: Civil Európa 

az Európa Ház elektronikus hírle-

vele civilekről és az Európai Unió-

ról 

2014. február 4. - 13. évfolyam 2. 

szám 

 

Mélyponti stagnálás - Közbizalom 

2013. 

  

Kilencedik éve végez a közösségfej-

lesztő szervezetek szakmai műhe-

lye országos felmérést a közbiza-

lom hazai állapotáról az Állampol-

gári Részvétel Hetéhez kapcsolódó-

an. 

A Közbizalom 2013. felmérés itt 

letölthető: 

ht tp ://reszvetelhete.net/wp -

c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 1 / 0 8 /

kozbizalom_2013.doc 

További információ: Közösségfej-

lesztők Egyesülete, Civil Kollégium 

Alapítvány 

 

 

Profibbakká válhatnak a hazai 

civilek 38 milliós önkéntes segít-

ség a Nemzetközi Coaching Szö-

vetségtől (ICF) a magyar nonprofit 

szektornak 

 

Budapest, 2014. január 23. – Az el-

múlt két évben 38 millió forint érté-

kű jószolgálati támogatást nyújtott 

a legnagyobb coach szakmai világ-

szervezet, a Nemzetközi Coach 

Szövetség (ICF) hazai tagozata. A 

jószolgálati program 2014-ben is 

folytatódik, a fókuszban a civil 

szféra áll. Január 29-től beindul a 

CivilMag online civil piactér, ahol 

nonprofit szervezetek juthatnak 

hozzá az ICF tagjai által felajánlott 

díjmentes coaching szolgáltatások-

hoz. Márciusban pedig ismét meg-

rendezésre kerül a nagy sikerű 

Coaching Rapid Randi, ahol fejlőd-

ni vágyó civil szervezetek és segíte-

ni akaró coachok személyesen is 

egymásra találhatnak. Az ICF Ma-

gyar Tagozatának jószolgálati prog-

ramja 2012-ben indult, amikor a 

magyar ICF coachok egy ember-

ként fogtak össze a tömegesen állá-
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sukat vesztett Malév-dolgozók 

coaching támogatásáért, a példaér-

tékű kezdeményezés később nem-

zetközi CSR díjat is nyert.  

A coaching szolgáltatások folya-

matosan növekvő hazai népszerű-

sége miatt az ICF Magyar Tagoza-

ta idén is folytatja jószolgálati 

programját, amelynek célja a siker 

és a versenyképesség növelése a 

coaching eszközeivel nemcsak a 

multinacionális vállalatok, hanem 

a civil szervezetek körében is.  

Mi az coaching? 

A coaching egyedi szolgáltatás, az 

ügyféllel való partneri együttmű-

ködés, olyan gondolatébresztő és 

kreatív folyamat, amely arra inspi-

rálja az ügyfelet, hogy a legtöbbet 

hozza ki önmagából személyes és 

szakmai szempontból is. Akik 

coaching folyamatban vesznek 

részt, megtapasztalhatják, hogy 

másképp látják majd személyes 

kihívásaikat és lehetőségeiket, 

megerősödik gondolkodásuk és 

döntéshozó képességük, fejlődik 

személyes hatékonyságuk, nő az 

önbizalmuk, és közelebb kerülnek 

munkájuk és életszerepük betelje-

sítéséhez. 

700 órányi coaching segítség a Ma-

lév-csőd áldozatainak 

2012-ben az egyik napról a másik-

ra csődbe ment nemzeti légitársa-

ság, a Malév dolgozóinak felaján-

lott azonnali segítségnyújtással 

kezdődött az ICF Magyar Tagoza-

tának jószolgálati programja. „Az 

ICF Magyar Tagozata a Malév kö-

zel száz dolgozójának nyújtott ösz-

szesen 700 órányi, 20 millió Ft ér-

tékű díjmentes coaching támoga-

tást a válsághelyzet személyes fel-

dolgozásához, életük és szakmai 

karrierjük újratervezéséhez. A se-

gítség példaértékű volt, a magyar 

jószolgálati program az ICF nem-

zetközi szintű „I Care For” díját is 

elnyerte” – összegezte a program 

eredményeit Hegedűs Dóra, az 

ICF jószolgálati csapatának koráb-

bi vezetője. 

 20 millió forintos coaching támo-

gatás 26 civil szervezetnek  

2013-ban az ICF hazai tagozatá-

nak jószolgálati missziója rend-

hagyó formában folytatódott. A 

MagNet Magyar Közösségi Bank-

kal összefogva, rekord számú 

hazai coach és civil szervezet 

részvételével jószolgálati 

„Coaching Rapid Randit” szer-

veztek Budapesten. A rendezvé-

nyen és azt követően 38 magyar 

ICF-coach felajánlásával 26 hazai 

alapítvány és egyesület 60 vezető 

munkatársa jutott díjmentes 

coaching szolgáltatáshoz, 18 mil-

lió Ft értékben.  

Az ICF szakemberei által kínált 

coaching támogatást olyan közis-

mert nonprofit szervezetek veze-

tői is lelkesen fogadták, mint a 

UNICEF Magyar Bizottsága, az 

Amnesty International Magya-

rország, az Egy Csepp Figyelem 

Alapítvány, a United Way Ma-

gyarországi Szervezete, vagy az 

SOS Gyermekfalu Magyarországi 

Alapítvány. 

A coaching folyamatokban részt 

vevő civil szervezetek egyértel-

műen pozitívan értékelték, amit 

az ICF-coachoktól kaptak, né-

hány példa a visszajelzésekből: 

„A coaching folyamat struktúrát 

és fókuszt adott egy nagyon 

munkaintenzív és stresszes idő-

szakban.” „Határozottan nőtt az 

önbizalmam és az önbecsülé-

sem.” „Az alapítvány igazi elnö-

kévé váltam.” „Sokkal letisztul-

tabb lett a jövőkép.” „A coaching 

irányt mutatott olyan kérdések-

ben, amihez már egy ideje nem 

tudtam, hogyan álljak hozzá.”  

A visszajelzések alapján, a prog-

ramban részt vevő civil szerveze-

tek 89%-a kiválónak, 11%-a jónak 

ítélte az igénybe vett díjmentes 

coach segítséget, és mindannyian 

úgy nyilatkoztak, hogy örömmel 

újra végigélnék a megtapasztalt 

coaching élményt. De nemcsak 

kellemes, hanem ami a cél, hasz-

nos is volt a közös munka, hiszen 

minden második civil szervezeti 

vezető fontos kompetenciáinak 

fejlődéséről számolt be a 

coaching folyamat hatására. 

Coaching Rapid Randi 2014-ben 

is 

A coaching villámrandevúk már 

első alkalommal is túljelentkezés 

mellett zajlottak, a pozitív visz-

szajelzések hatására pedig még 

egyértelműbbé vált, hogy a foly-

tatásra tömeges igény van mind 

a civilek, mind a coachok részé-

ről. Ezért az ICF Magyar Tagoza-

ta a MagNet Bankkal közösen 

idén is megrendezi a Coaching 

Rapid Randit, melyre 2014. már-

cius 18-án kerül sor. A szervezők 

az esemény részleteiről és a je-

lentkezés mikéntjéről további 

tájékoztatást fognak adni. A fo-

lyamatosan frissülő tudnivalók 

az ICF Magyar Tagozatának 

honlapján, a www-

www.coachfederation.hu címen 

is nyomonkövethetők. 

CivilMag: már online piactéren 

is kereshetnek maguknak önkén-

tes ICF coachot a civilek  

A Coaching Rapid Randi rendez-

vény mellett, jószolgálati prog-

ramja keretében az ICF Magyar 

Tagozata a MagNet Bank 2014-

ben induló új kezdeményezésé-

hez, a „CivilMag”-hoz is csatla-

kozik. A CivilMag egy online 

civil piactér, amely lehetőséget 

kínál a civil szervezeteknek, 

hogy egyebek mellett értékes 

coaching szolgáltatásokhoz is 

díjmentesen hozzájussanak. Az 

ICF coachai az interneten keresz-

tül megtett önkéntes coaching 

felajánlásaikkal is a hazai civilek 

sikeres és hatékony munkáját 

szeretnék támogatni.  

A CivilMag online civil piactér 

megnyitó eseményére 2014. janu-

ár 29-én kerül sor, a MagNet Kö-

zösségi Házban, ahol az ICF Ma-

gyar Tagozatának önkéntesei is 

jelen lesznek, hogy hitet tegye-

nek a civil szféra coaching mód-

szerekkel történő fejlesztése mel-

lett. A CivilMag online civil piac-

tér a www.civilmag.hu címen 

lesz elérhető.  

„Sokan tévesen úgy gondolják, 
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hogy a vezetői coaching csak a 

hatékony és sikeres multinaci-

onális vállalatok topmene-

dzsereinek juthat osztályré-

szül. Mi coachok, azonban 

tudjuk és hisszük, hogy haté-

konyságra és sikerre nemcsak 

a multiknak, hanem a társa-

dalmi ügyekért küzdő civilek-

nek is nagy szükségük van. 

Ezt az igényt felismerve dön-

töttük el, hogy az ICF Magyar 

Tagozatának jószolgálati 

programja keretében idén is 

folytatjuk a Coaching Rapid 

Randi rendezvénysorozatot, 

és a CivilMag online civil pi-

actéren keresztül is felajánljuk 

támogatásukat a hazai civil 

szféra számára. Azt szeret-

nénk, hogy az elmúlt két év 

közel 40 millió forintnyi jó-

szolgálati támogatása után, 

idén is minél több civil szerve-

zeti igény és ingyenes 

coaching felajánlás találjon 

sikeresen egymásra.” – foglal-

ta össze a 2014-es terveket van 

der Meer Gabriella, az ICF 

Magyar Tagozatának Jószol-

gálati Igazgatója. 

Az ICF-ről: 

A Nemzetközi Coach Szövet-

ség (ICF), a világ legnagyobb 

coach szakmai szervezete 1995

-ben alakult, mára 100 ország-

ban 22 ezer tagja van és több 

mint 9 ezer coach szerzett már 

ICF akkreditációt. Az ICF cél-

ja, hogy építse, támogassa és 

megőrizze a coaching szakma 

integritását magas szintű eti-

kai sztenderdjei, független 

akkreditációs rendszere és az 

egész világot átfogó, akkredi-

tált coach-hálózat kiépítése 

útján. Az ICF Magyar Tagoza-

ta 2008-ban alakult, jelenleg 

több mint 130 taggal a régió 

egyik legnagyobb tagszerve-

zete. 

www.coachfederation.hu 

Felhívás fejlesztési programban való részvételre 

 

A Közösségfejlesztők Egyesülete, a Dialóg a Közösségekért Egyesület (Miskolc), az 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 Észak-Magyarországon, Észak-

Alföldön és Dél-Alföldön működő, közösségi szolgáltatásokat fenntartó civil szerve-

zeteket és informális közösségeket, csoportokat. 

Mi a program célja?  

-Programunkkal helyi kezdeményezések megerősödését, a helyi közösségek igényeit 

szolgáló tevékenységeket végző szervezetek és lakossági csoportok fejlődését, meg-

erősödését kívánjuk segíteni. Célunk, hogy e szervezetek és csoportok, elsősorban 

helyi erőforrások felhasználásával, képesek legyenek hosszú távon fenntartani tevé-

kenységeiket és működésüket. 

Milyen szervezeteket, csoportokat keresünk, kikkel szeretnénk együttdolgozni? 

-200 – 4000 fős kistelepüléseken, vagy 15 000 fő alatti városok szomszédságaiban mű-

ködnek. 

A helyi közösség számára nyújtanak értékes szolgáltatást, szolgáltatásokat. 

Nehézségekkel, erőforráshiánnyal küzdenek, esetleg elakadtak, tevékenységük meg-

rekedt. 

Készek egy hosszú távú (2 éves) együttműködésben való részvételre. 

Nyitottak arra, hogy munkájukat közösségi alapokra helyezzék. 

Mit ajánlunk? 

-Újfajta szemléletmódot, mely segíti a szervezetek, tevékenységek biztonságosabb, 

fenntartható működését. 

Hosszú távú, a szervezetek/csoportok igényeihez igazított szakmai támogatást a kö-

zösségek, csoportok által folytatott tevékenységek közösségi alapú működésének 

megteremtéséhez, megerősítéséhez. 

Országos kiterjedésű, stabil szakértői hátteret. 

Kölcsönösségen és partnerségen alapuló közös munkát, az alább felsorolt tevékenysé-

gekkel. 

A tervezett munka fő elemei: 

-Ismerkedés, kapcsolatfelvétel a fejlesztési programba beválasztott csoport/szervezet 

és a fejlesztő között. 

-Helyzetfeltárás: problémák, igények, erőforrások, lehetőségek meghatározása, szer-

vezeti diagnózis készítése. 

-A helyzetelemzés eredményei alapján rövid- (3 hónapos) és középtávú (9 hónapos) 

cselekvési terv készítése (konkrét célok, feladatok, felelősök, lépések meghatározása). 

-A cselekvési tervek megvalósítása. 

-Az elért eredmények értékelése, az esetleges kudarcok elemzése, újabb cselekvési 

terv készítése (3, ill. 9 hónapra). 

Az újabb cselekvési terv megvalósítása, az elért eredmények értékelése. 

A projekt során kapcsolatépítés és találkozás más, hasonló helyzetben lévő, hasonló 

problémákkal küzdő csoportokkal, szervezetekkel. 

-Két képzés: 1. Forrásteremtés, 2. Helyi közösségi munkások képzése. 

-Lehetőség közösségfejlesztői szakmai találkozókon való részvételre.  

-A program során a Közösségfejlesztők Egyesületének munkatársai valamennyi mun-

kafázisban, tevékenységben folyamatosan segítik a helyi szervezetek, csoportok előre-

haladását. 

-A programmal kapcsolatban felmerült kérdésekre munkatársaink, az alábbi elérhetőségeken, a 

szervezetek formális jelentkezése nélkül is szívesen válaszolnak. 

 

Hogyan és meddig lehet jelentkezni? 

Az alábbi adatlapot kérjük kitölteni, s visszaküldeni Farkas Gabriellának a következő 
címre: farkasgabi@kkapcsolat.hu. A jelentkezéseket a létszámkeret beteltéig folyama-
tosan fogadjuk. 
További információk a következő elérhetőségeken kérhetők: 

Észak-Magyarország: Sélley Andrea, info@dialogegyesulet.hu, 70/949-8421 
Észak-Alföld: Giczey Péter, giczey.peter@eletfaegyesulet.hu, 20/946-2604  

Dél-Alföld: Butora Hajnalka, civil@kfbme.hu, 66/333 263 

mailto:farkasgabi@kkapcsolat.hu
mailto:info@dialogegyesulet.hu
mailto:giczey.peter@eletfaegyesulet.hu
mailto:civil@kfbme.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 felkuta-

tása, adott pályázaton való részvétel feltételeinek, a megvalósítással járó jogi és pénzügyi kötele-

zettségek, 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  pályázhas-

son, 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 működ-

tetéséhez 

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 kér-

déseivel 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 elérhetősé-

gen, 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 

 Szerkesztők: Butora Hajnalka;Urbancsok Győző Mátyás 

    Felelős kiadó: Pocsajiné Fábián Magdolna  

mailto:civil@kfbme.hu

