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A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete 2014. augusztus 8-10.
közötti időszakban szervezi meg a Békés megyei civil szervezetek, informális közösségek vezetőinek, önkénteseinek hagyományos bentlakásos
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szakmai műhelyét Doboz-Szanazugban.
A program szakmai keretét az „Előttem az utódom” - Generációk
közötti párbeszéd című konferencia adja, melynek megszervezésével az
a célunk, hogy a fiatalok és az idősek egymástól kölcsönösen tanuljanak,
szorosabb kapcsolat alakuljon ki a generációk között, megismerjék a
„lehetséges utódok” a múltat és közösen beszéljenek a jövőről. A program célzottan szolgálja a nemzedékek közötti kommunikációt, mely elő-

A tartalomból:
Ez történt...

2

Pályázatok

5

Rendezvények

7

Figyelmükbe
ajánljuk...

12

segítheti a fiatalok bevonását a szervezeti munkába. A fentieken túl lehetőség lesz az egyéni tanácsadásra, a közösségek speciális problémáinak megbeszélésére, valamint a kulturális szabadidős programokban
való aktív részvételre.
Részletes

program,

bővebb

információ

június

20-tól

a

civilek.csabanet.hu honlapon, az egyesület facebook oldalán olvasható,
valamint a civil@kfbme.hu e-mail címen igényelhető.
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

Adományok után járó
normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek
részére 2014.
Újra lehet pályázni a
Nemzeti Együttműködési Alap forrásaira.
Ezúttal azok a civil
szervezetek
pályázhatnak eredményesen,
amelyek
2013-ban
adományt gyűjtöttek.
A
támogatásnak
mindössze az adományok kimutatása, a
számviteli beszámoló
letétbe helyezése és a
megfelelő
pályázat
benyújtása a feltétele.
Részletek az 5. oldalon.

EZ TÖRTÉNT...
Helyi értékeink nyomában
Május 31-én a Kötegyáni Baráti
Kör Egyesület - a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületével partnerségben - nemzetközi
műhelyt szervezett Kötegyánban
a helyi, kistérségi és az egyesület
szlovákiai, erdélyi tagjai, partnerei részvételével.
A műhely céljaként a helyi értékgyűjtési folyamat bemutatását,
valamint az összegyűlt tapasztalatok átadását tűzték ki a szervezők.
Az összejövetelen megjelentek a
szlovákiai Nagycsalomja település küldöttei – a polgármester
vezetésével, valamint a zsoboki
Bokréta Kulturális Egyesület tagjai is.
A rendezvényhez Kötegyán tele-

pülés értékeit bemutató kiállítás
megnyitása is kapcsolódott a
református
templomban,
Tyukodi László
református lelkész köszöntő
szavai kíséretében.
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Közösségfejlesztő műhelyek
Békés megyében

NYUGDÍJAS DALOSOK ÉS
DALKÖRÖK TALÁLKOZÓJA

Megyei szintű képzéssorozatot
indított a Közösségfejlesztők Békés
Megyei Egyesülete civil szervezetek, informális közösségek, közművelődési intézmények vezetői,
önkéntesei számára 2014 májusában Dévaványán, Dobozon, Békésen és Biharugrán. A közel 100 fő
részvételével megvalósult rendezvény-sorozaton a helyi értékgyűjtő
munkáról, közösségfejlesztő módszerekről, a civil szervezeteket
érintő aktuális jogi, gazdálkodási
teendőkről, valamint a meglévő és
várható pályázati kiírásokról tartottak előadást az egyesület szakemberei. A közösségfejlesztő műhelyek elsődleges célja a kapcsolatépítés, a szervezetek profiljának
megfelelő – személyre
szabott – tanácsadás,
valamint a közművelődés/közösségfejlesztés
területén fellelhető aktualitásokra
történő
figyelemfelhívás, képzés. Az egyesület szeretné a megye leghátrányosabb helyzetű térségeibe, településeire is
eljuttatni a szolgáltatásait, így segítve a helyi
társadalom fejlődését.

A hagyományoknak megfelelően
a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége május 30-án
rendezte meg Békéscsabán a hagyományőrző dalkörök megyei
szintű, valamint a szólóénekesek
régiós versenyét. A megmérettetésre 13 dalkör és 29 szólóénekes
jelentkezett 200 főn felüli létszámmal.
A szakmai zsűri kiemelkedően
magas színvonalú produkciókat
díjazhatott mindkét kategóriában,
amit a minősítések is bizonyítanak. Arany minősítést 7 kórus és
17 szólóénekes, ezüst minősítést 6
kórus és 6 szólóénekes, bronz minősítést 5 szólóénekes kapott, valamint egy fellépő az egyesület
különdíjában részesült.
A szólóénekesek országos megmérettetésére Győrben kerül sor,
ahová a következő versenyzők
jutottak tovább: Papp Jánosné
(Gyomaendrőd), Kovács Jánosné
(Vésztő), Cséffán László (Gyula),
Kiss Ferenc (Gyula), Orosz Sándor (Csorvás), Szatmári Jánosné
(Doboz), Molnár László (Doboz),
Gyetvai Zoltán (Sarkad), Bondár
Sándor (Sarkad).
A Katonadalok Fesztiválján, Kecskeméten, az arany minősítést elért
Dohánylevél Hagyományőrző és
Hagyományteremtő
Dalkör
(Csanádapáca) képviseli megyénket.
A vidám jó hangulatú rendezvény sikerét az is bizonyítja, hogy
a közönség sokszor együtt énekelt
a fellépőkkel és vastapssal jutalmazta a produkciókat.
Mizó Ferenc
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Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok
a Békés Megyei Nők Egyesületénél
2012 júliusában pályázatot nyújtottunk be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP
6.1.2./11/1 kódszámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok - lokális színterek” című
pályázati konstrukcióra. Pályázatunkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. június hónapban támogató döntésben részesítette, amely eredményeként 2014. január 2-án sikeresen elkezdődött pályázatunk megvalósítása,
mely címe: „ÉTEK - Életvitel, tanulás, egészség, közösség - Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód
programok a Békés Megyei Nők Egyesületében”.
A pályázat megkezdése óta több programot is elindítottunk. Elkezdődtek a sportfoglalkozásaink (gerinctorna,
női torna, aerobic) és a klubfoglalkozások (életvezetési ismeretek és stressz kezelés) is. A nyári és őszi időszakra
tervezett programjaink: egészségnap, életmódtábor, kerékpártúra, streetball és ügyességi verseny.
Programjainkról részletes információ a +36-20/515-1102 telefonos elérhetőségen, Szikora Mihálynétól az
Egyesület elnökétől kérhető.
A projekt összköltsége 9.997.664.-Ft.
Támogatás mértéke: 100%.
Pályázat azonosítószáma: TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1048

SM
Világnap
Budapesten:
Békés megye is ott volt
Minden itt élő sorstársat képviselt
a Békés megyei SM egyesület Budapesten, az SM Világnap alkalmából tartott ünnepségen a Vajdahunyad várában.
A Magyar Sclerosis Multiplexes
Betegekért Alapítvány (MSMBA)
várta az SM betegeket és az őket
képviselő civil szervezeteket Budapestre május utolsó szerdáján,
hogy minél többen erősítsék a figyelemfelhívó akciót: ezen a napon
világszerte arra törekednek a betegszervezetek, hogy bekerüljenek
a hírekbe, hogy azok is halljanak a
sclerosis multiplexről, akiket nem
érint testközelből az ezerarcú betegség.
A Vajdahunyad várának egy különtermében hangzottak el a köszöntők. Dr. Kelemenné Szántai
Anita, az MSMBA elnökét dr. Jakab Gábor, a fővárosi Uzsoki utcai
Kórház neurológiai osztályvezetőjének szavai követték, az országos
SM egyesület alelnöke, Nagyné
Siraky Szilvia is köszöntötte a jelenlevőket. Nadabánné Benyik
Éva, az MSMBA ügyvezető titkára
– a Békés megyei SM egyesület
egykori elnöke, s jelenleg is tagja –
számolt be mindarról a munkáról
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és eredményről, amit az országos
alapítvány a 15 évvel ezelőtti alapítása óta véghezvitt, s kitüntetéseket
adományozva köszönte meg az SM
betegek legnagyobb támogatóinak
az elmúlt másfél évtizedben nyújtott segítségüket.
Az SM Világnapon ért véget a Gyuláról indult szövőszék útja is, amely
során több hazai városban is lehetőséget biztosított a helybelieknek,
hogy „közösen szőjék a szolidaritás
szőttesét” az SM betegekért. A jelenlevők egy emberként engedték
fel a hagyományokhoz híven a remény színes léggömbjeit is az égbe,
majd jelképes séta, illetve futás következett: a jobban mozgók megkerülték a várat, a nehezebben járók a
várudvarban tettek egy kisebb kört
az SM betegségre való figyelemfelhívás szándékával.
Az eseményen készült fotókat a
www.bekesmegyeisclerosis.hu kattintva, a Képtárban nézhetik meg az
érdeklődők.
MEGNYITOTTA
KAPUIT
A
GYULAI IFJÚSÁGI KÖZPONT
A központot működtető Mi egy
Másért Közhasznú Egyesület március óta felelős a gyulai ifjúsági
ügyekért
Ünnepélyes keretek között adták át
pénteken a Gyulai Ifjúsági Közpon-

tot (GYIK). A Kossuth utca 19.
szám alatt található épület leválasztott, illetve felújított részében
kialakított információs és tanácsadó irodában számos szolgáltatással várják a fiatalokat. A központ
emellett közösségi térként is szolgál, hiszen a diákönkormányzat
és a kortárs segítők üléseinek, valamint ifjúsági rendezvényeknek,
irodalmi esteknek és kiállításoknak egyaránt helyet adhat.
Dr. Görgényi Ernő megnyitóbeszédében hangsúlyozta: a városvezetés kiemelten kezeli az ifjúságpolitikát. A polgármester kifejtette: a szakfeladatot eddig a Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. látta el igen
magas színvonalon, ám a fiatalok
igényeit is figyelembe véve az
önkormányzat úgy döntött, ezután még szervezettebb keretek
között foglalkozik az ifjúsági
ügyekkel. A képviselő-testület a
gyulai önkormányzat partnerszervezetét, a Mi egy Másért Gyulai
Gyermekekért és Ifjúságért Közhasznú Egyesület bízta meg a
szakfeladat ellátásával, egyúttal
térítésmentesen
rendelkezésére
bocsátotta a Kossuth utcai épületrészt.
Ament Balázs az egyesület elnöke
köszöntőjében felidézte: jogelőd3

jük, a Zabhegyező Gyermekanimátorok Egyesületének gyulai
csoportja hazánk első ifjúságfejlesztő szervezeteként alakult meg
a 90-es évek elején. A Mi egy Másért Közhasznú Egyesület 2003-tól
foglalkozik ifjúsági ügyekkel Gyulán. A jelenleg 18 tagot számláló
szervezet tavaly több mint kétszáz
önkéntest koordinált.
Lapunknak Szabó Enikő, a központ szakmai vezetője elmondta:
az ifjúsági információs és tanács-

adó irodaként, illetve közösségi
térként is működő GYIK nemcsak
a régióban, hanem az országban is
ritkaságnak számít, hiszen csupán
Nyíregyházán és Veszprémben
található hasonló központ.
Mint megtudtuk, a szervezet áprilisban kezdett hozzá a felújítási
munkálatokhoz
diákönkéntesek
bevonásával. A 230 négyzetméteres épületrészben irodahelyiséget,
klubszobát, tárgyalószobát és előadótermet is kialakítottak. A központban rendelő pszichológusoknak szintén külön szoba áll rendelkezésükre, a szakemberek előzetes
időpont-egyeztetés után kereshetők fel. A csocsóasztallal, dobogóval, valamint asztalokkal és székekkel is felszerelt folyosó a tervek
szerint irodalmi esteknek, kiállításoknak adhat otthont.
Szabó Enikő hangsúlyozta: a központ és annak udvara minden
gyulai általános és középiskolás,
illetve felsőoktatásban tanuló diák
előtt nyitva áll. A GYIK hétköznap
10 órától 18 óráig tart nyitva, de ha
igény van rá, hétvégén, illetve 18
óra után is a fiatalok rendelkezésé-
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re állnak. A szakember kifejtette: az
egyesület kiemelt céljai között szerepel, hogy a diákönkormányzat
után a helyi ifjúsági tanácsot is felélessze, valamint hogy megreformálja a GYUDIN-t. A tervek szerint
jövő szeptembertől tanulástechnikai
tréninget és önismereti csoportfoglalkozást is indítanak a központban.
forrás: GYULAI HÍRLAP, 2014. 06. 08.

Civil szakmai napok
A Nemzeti Művelődési Intézet
szakmai napokra hívta – az Intézettel kötött szolgáltatási szerződés
alapján területi közművelődési feladatellátást megvalósító – civil partnereit. A június 4-5-én megtartott
találkozónak Kicsősz adott otthont,
házigazda az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület volt.

A 2 nap folyamán a Duna-Tisza
Közi Népművészeti Egyesület, a
Jásztánc Alapítvány, a KomáromEsztergom Megyei Népművészeti
Egyesület, a Hajdú-Bihar Megyei
Népművészeti Egyesület, a Békés
Megyei Népművészeti Egyesület,
a Heves Megyei Népművészeti
Egyesület, a Nyírség Táncegyüttes, a Matyó Megyei Népművészeti Egyesület, a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete,
a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület és az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület mutatta be az elmúlt félévben megvalósított legeredményesebb projektjeit, mint jó gyakorlatot.
A tartalmasan eltöltött két nap
alatt alkalom nyílt a tapasztalatcserére, megismerhettük Kiscsősz
és környéke értékeit, valamint a
házigazda egyesület széleskörű, a
mikro-régiót is felölelő kulturális,
vidékfejlesztő, turisztikai tevékenységét.
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Civil szervezetek infrastruktúra
támogatása 2014.
Kategória kódja: IST-14
A felhívás célja a civil társadalom
erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése,
a befogadó szervezetek időlegesen
rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevétele révén.
Igény benyújtására jogosultak:
- alapítványok, egyesületek, valamint ezen szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti
egységei
Az IST-14 jelű kategórián az alábbi
alapcél szerinti tevékenységeket
ellátó szervezetek tehetik meg
igénybejelentésüket. Az igénybejelentésre jogosultak a Kollégium
által támogatható civil szervezetek
alapcél szerinti tevékenysége (a
NEAr. 1. mellékletében meghatározottak figyelembevételével) és a
Kollégiumhoz kapcsolt Befogadó
szervezetek szerinti besorolása
alapján tehetik meg igénybejelentéseiket alábbiaknak megfelelően.
Befogadó szervezetként civil szervezetek részére infrastruktúratámogatást biztosíthat:
- az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság;
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ;
- az állami fenntartású sportlétesítmény;
- az önkormányzati fenntartású
nyilvános könyvtár;
- a közművelődési intézmény;
- a Balassi Intézet;
- a fővárosi és megyei kormányhivatal;
- a Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal;
- a nemzeti park igazgatóság;
-a Nemzeti Agrár-szaktanácsadási,
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet,
az Integrált Közösségi Szolgáltató.
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Befogadó szervezetek kötelezettségei:
- Regisztráció az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben
(a továbbiakban
EPER) valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Befogadó
Szervezeteket nyilvántartó Rendszerében (BSZR).
A befogadó szervezetek a BSZR
útján teszik meg szabad kapacitásaik tekintetében felajánlásaikat.
Egy igénybejelentésnél egy szabad
kapacitás jelölhető meg, továbbá
egy szervezet több igénybejelentéssel is élhet.
Az igénybejelentést kizárólag
elektronikusan az EPER-ben lehet
benyújtani. Az igénybejelentések
benyújthatók folyamatosan. Kérjük
a benyújtás során legyenek tekintettel az 1. számú mellékletben
meghatározott egyes kategóriákhoz tartozó havi bontás szerinti
benyújtási határidőkre.

támogatottságot tudnak felmutatni tevékenységük során, plusz
költségvetési – működésre fordítható – támogatásban részesülhessenek annak érdekében, hogy
hosszú távon is biztosítható legyen stabil és kiszámítható működésük.
A stabilitást kívánja szolgálni az a
jogszabályváltozás is, amelynek
köszönhetően az igénybe vehető
támogatási összeg felső határa
akár az 500 000 forintot is elérheti, szemben az eddigi 250 000 forintos legmagasabb elnyerhető
összeggel.
Beadási határidő: 2014.07.02.
A pályázati kiírással kapcsolatos
hasznos információkról a NEA
hivatalos honlapján (HTTP://
CIVIL.INFO.HU/WEB/NEA )
tájékozódhatnak.

Adományok után járó normatív
kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2014.

Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közösen
pályázatot hirdet magyarországi
civil szervezetek számára az
EGT/Norvég Civil Támogatási
Alap keretében akciópályázatok
benyújtására és támogatására.
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 és állampolgári jogok
érvényesítése;
- a jó kormányzás, az átláthatóság
és részvételi demokrácia elősegítése;
- a kisebbségi jogok, az esélyegyenlőség
érvényesítése

Újra lehet pályázni a Nemzeti
Együttműködési Alap forrásaira.
Ezúttal azok a civil szervezetek
pályázhatnak eredményesen, amelyek 2013-ban adományt gyűjtöttek. A támogatásnak mindössze az
adományok kimutatása, a számviteli beszámoló letétbe helyezése és
a megfelelő pályázat benyújtása a
feltétele. A rendelkezésre álló forrás összege csaknem 318 millió
forint.
A megjelentetett pályázat normatív, a feltételeket teljesítő szervezetek a keret kimerüléséig, beérkezési sorrendben, automatikusan forráshoz jutnak.
A második alkalommal kiírt pályázat lényege, hogy azok a civil szervezetek, amelyek valódi, mérhető

Norvég Civil Támogatási Alap
Akciópályázatok 2014
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(elsősorban etnikai, vallási, nyelvi,
valamint szexuális orientáció alapján);
- a rasszizmus, az idegengyűlölet,
az antiszemitizmus, a homofób
viselkedésminták, valamint kifejezetten a gyűlöletbeszéd- és cselekmények visszaszorítása;
- a megkülönböztetés és kirekesztés helyett a tolerancia, a társadalmi befogadás és sokszínűség erősítése;
- a szegénységből és társadalmi
egyenlőtlenségekből adódó problémák megértése, enyhítése, megoldása (különös tekintettel a roma
népesség helyzetére);
- a nemek közti egyenlőség elősegítése; továbbá a nemi és családon
belüli erőszak, valamint az emberkereskedelem visszaszorítása;
- a kultúrák közti különbségek
megismerése és elfogadása;
- a környezeti, társadalmi fenntarthatóság szempontjainak érvényesítése.
Olyan akció- és kampányötleteket
várunk tehát, amelyek a fenti területek valamelyikén jelentkező
konkrét problémákra hívják fel a
figyelmet és eredményesen lépnek
fel azok megoldása, a fennálló
helyzet megváltoztatása, javítása
érdekében. Előnyben részesülnek
a minél változatosabb, egyebek
között modern online eszközöket
alkalmazó kezdeményezések és/
vagy a más módon kreatív, innovatív, de bizonyíthatóan hatékony
megoldások.
A pályázati felhívás keretében az
egy projektre elnyerhető összeg
legfeljebb 5000 euró, és projektek
futamideje pedig legfeljebb 1 év
lehet (alsó korlát nincs). Az Alap
maximum a teljes költségvetés
90%-át finanszírozza, tehát a pályázó szervezetnek a költségvetés
legalább 10%-át kell önrészként
biztosítania. Az akciópályázatok
támogatására rendelkezésre álló
teljes keretösszeg 285 000 euró.
Pályázatot benyújtani a felhívás
megjelenésétől számítva folyamatosan lehet, az egész év során
2014. június

2014 végéig, illetve a keret kimerüléséig.
További
információ:
Oravecz
Ágnes, Ökotárs Alapítvány, (1) 411
-3500, oravecz.agnes@okotars.hu
http://www.okotars.hu
http://norvegcivilalap.hu/hu/
akciopalyazat
"Segítő diákok 2014."
A pályázat célja
Célunk azokat a - szakmai zsűri
által kiválasztott - működő példákat bemutató pályaműveket közzétenni, amelyek elősegítik az iskolai közösségi szolgálat bevezetését és megvalósítását, illetve azok
széles társadalmi körben való
megismertetését.
A pályázat során összegyűjtött,
majd értékelt és közzétett alkotások segítsék megismertetni a közösségi szolgálat alapvető céljait,
szemléletét, egyénre és társadalomra gyakorolt hatását.
A pályázat további céljai:
- minél nagyobb számban legyenek jelen az OFI http://
www.kozossegi.ofi.hu
portálon
olyan bemutató/bemutatkozó beszámolók, alkotások, hasznos gyakorlati példák, amelyek segítséget
jelentenek a közösségi szolgálati
tevékenységek szervezésében;
- minél több szereplő, tevékenység
és élmény bemutatási lehetőségének megteremtése;
- elősegíteni az érintettek között az
egymástól való tanulást, a hálózatépítést;
- minél nagyobb nyilvánosságot
kapjon az iskolai közösségi szolgálat programja.
A pályázat kategóriái:
1. Diákok:
"A" téma: Film az Iskolai Közösségi Szolgálatról
A középfokú iskolákban nappali
képzésben tanuló 2016. január 1-je
után érettségiző diák(ok) által készített 2-4 perces kisfilm, amely a
közösségi szolgálat megvalósítását
a film eszközeivel mutatja be.

"B" téma: Fotók az Iskolai Közösségi Szolgálatról
A középfokú iskolákban nappali
képzésben tanuló diák(ok) által
készített digitális fotók, amelyek a
közösségi szolgálat megvalósítását a fotóművészet eszközeivel
mutatják be. Egy pályázatban
minimálisan 3, maximálisan 10
darab fotó nyújtható be.
2. Pedagógusok:
A középfokú iskolákban az Iskolai Közösségi Szolgálat programban részt vevő, koordináló pedagógus(ok), osztályfőnök(ök) által
a megvalósított (megvalósuló,
folyamatban lévő) program bemutatása a törvényben meghatározott hét tevékenységi terület
valamelyikén. A pályázat kötelező eleme min. 5 db fotó benyújtása.
3. Fogadóintézmények:
Az Iskolai Közösségi Szolgálat
keretében a diákok fogadásában
már tapasztalatot szerzett intézmények által a megvalósított
(megvalósuló, folyamatban lévő)
program bemutatása. A pályázat
kötelező eleme min. 5 db fotó benyújtása.
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat, de egy kategóriában több
(maximálisan 3 darab) pályázat is
beadható.
A pályázat szakmai követelményeiről, díjazásról bővebben:
http://kozossegi.ofi.hu
A pályázatokat 2014. július 30.
24.00 óráig lehet benyújtani,
elektronikus formátumban
További információk:
kozossegi.szolgalat@ofi.hu;
Tel.: (+36-1) 235-7200
"SZÍNES FOTÓK - SZÍNES EMLÉKEK" FOTÓPÁLYÁZAT
A fotópályázatra Dévaványa térségének természeti értékeit bemutató fotókat várunk.
A pályázat második szakasza:
2014. július 1-től december 10-ig
tart.
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A fotókat digitális formában várjuk a rehely@kmnp.hu címre, a
papírképeket postai úton vagy
személyesen is eljuttathatják a
Réhelyi Látogatóközpontba. Egy
pályázó több képpel is nevezhet.
A pályázat első és második szakaszának végén is hirdetünk
nyerteseket. Az eredményekről,
az Igazgatóság honlapján lehet
tájékozódni. A nyereményeket
postai úton juttatjuk el a díjazottakhoz.
További információk:
Réhelyi Látogatóközpont - 5510
Dévaványa, Réhely
Telefon/Fax: 66/483-083, +3630/445-2409
E-mail: rehely@kmnp.hu
Forrás: www.kmnp.hu

Mi leszek, ha 25 leszek?
Az Amerikai Kereskedelmi Kamara alapítványa (AmCham Alapítvány) országos pályázatot hirdet Mi leszek, ha 25 leszek? címmel hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó intézmények
számára.
A pályázaton Magyarországon
bejegyzett civil szervezetek, alapítványok és egyesületek vehetnek részt. A jelentkezéseket postai úton, az Amerikai Kereskedelmi Kamara címén (1051 Budapest, Szent István tér 11.) várják
július 31-ig - közölte az alapítvány az MTI-vel. Minden szervezet csak egy programmal pályázhat az egészséges életmódra nevelés, a gyerekek oktatása vagy a
tehetséggondozás témakörökben.
Az alapítvány előnyben részesíti
azokat a programokat, amelyek
nagy létszámú gyermekcsoportokhoz szólnak, hosszú távúak,
környezetbarát
megoldásokat
valósítanának meg és a hátrányos
helyzetű 18 év alatti gyermekcsoportokon segítenének.

A pályázati munkának tartalmaznia kell az ötletpályázatot, a közösségi tervezési folyamatot, valamint a feltételrendszert és költségvetést. A felhívást az AmCham
Alapítvány alakulásának 25. évfordulója alkalmából hirdeti meg.
Célja, hogy olyan gyermekintézményeket - és példaértékű projekteket - támogasson, amelyek a
nehéz körülmények ellenére is
képesek hosszú távon gondolkodni, összefogni és motiválni egy
kisebb-nagyobb közösséget, valamint munkájukkal, ötleteikkel és
kitartásukkal hozzájárulni egy
program, beruházás sikeréhez,
elindulásához. A rendelkezésre
álló keretösszeg 10 millió forint.
Részletek:
http://www.webbeteg.hu/cikkek/e
geszseges/16193/az-amerikaikereskedelmi-kamaraalapitvanya-palyazata

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
Atilla-egy legenda nyomában...
A nagy hun király személyének,
legendájának és a vele foglalkozó
kutatásoknak a bemutatására vállalkozik a Jaminai Közösségi Ház.
Az intézmény a Jamina Szövetséggel és a Tűz-kör Közhasznú
Kulturális Egyesülettel közösen
valósítja meg a sorozatot a
„Békéscsaba Jamina városrész
szociális célú rehabilitációja” című,
DAOP-5.1.1-12-2013-0004
azonosító számú projekt keretében.
Az „Atilla – egy legenda nyomában… hagyományőrző program”
a elmúlt hónapban kezdődött a
Jaminai Közösségi Házban. A
programsorozat részeként az
alábbi események valósultak
meg:
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Szedják István és Lengyel Balázs
tarsolykészítők, és Éber Tamás
bőrműves kiállítása; Born Gergely magyarságkutató, arvisúra
szakértő előadása; Őseink útján
alkotópályázat beérkezett munkáiból rendezett kiállítás.

A Jaminai Közösségi Ház következő rendezvénye a sorozat keretében június 11-én Baji Miklós

Zoltán, békéscsabai képzőművész
Tamgák (sámáni jegyek) című
kiállítása, melyet Szente Béla, a
Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója nyit meg.
Gyapjú láncok-gyapjú táncok a
címe annak a tárlatnak, ami Gerlai
Ferencné, Futóné Tóth
Krisztina és Király Tamás
nemezmunkáit mutatja be.
A tárlatot Erdősi Géza
nyitja meg 17-én.
Másnap dr. Varga Tibor
jogtörténész tart egy izgalmasnak ígérkező előadást
Atilla színeváltozásai a
magyar történelemben címmel.
A "Magyar őstörténet a természettudományok tükrében" című
előadást Bíró András Zsolt huE-Napraforgó

mánbiológus,
antropológustól
hallgathatják meg az érdeklődők
június 20-án.
Nem maradhat ki természetesen a
művészettörténet sem az Atillát és
korát, legendáját körbejáró előadások közül. Pap Gábor művészettörténész vállalkozik erre június 25-én "Atilla ébresztése" címmel. A programok mindegyike 18
órakor kezdődik a Jaminai Közösségi Házban.
A sorozatot június utolsó szombatján, 28-án 10 órától 21.00 óráig
Atilla-nappal koronázzuk meg; az
egész napos hagyományőrző rendezvényt Jaminában, az Erzsébet
Parkban (a repülőhíd lábánál)
tartjuk.(esőnap 29-e) Ezen az estén 17 órától Palmetta koncerttel
és 19 órától zenés színpadi előadással várjuk az érdeklődőket,
amelyben több békéscsabai hagyományőrző egyesület, csoport
is közreműködik majd.
A részvétel minden programon
ingyenes!

- 11.00-tól : Sorverseny
- 12.00-kor: A program résztvevőinek megvendégelése egy
tányér
krumplipaprikásra
- 13.00-kor: Rajzverseny
- 14 óra után: Eredményhirdetés
- 14.oo—15.oo-ig: Íjászkodási lehetőség
- 10.00—13.oo-ig: Arcfestés
A napot fotókiállítás megnyitásával egybekötött vacsorával zárjuk,
ahol összefoglaljuk az elmúlt 20 év
eredményeit, köszöntjük vendégeinket valamint az alapító tagokat.
Lehetőséget biztosítunk házasságuk kerek évfordulóját ünneplő
párok fogadalmának megerősítésére. Élő zene kíséretével mulatunk
hajnalig!
A programok megvalósításához
rengeteg helyi önkéntes nyújt segítséget, anyagi oldalát pedig elnyert pályázati forrásaink fedezik.
Ezúton is köszönünk minden
támogatást!
Péterné Novák Krisztina
Munkaerő-piaci szolgáltatások

Virók Anna
Tűz-kör Közhasznú Egyesület
Családi Nap Kétsopronyban
A Nagycsaládosok Kétsopronyi
Egyesülete ebben az évben ünnepli alakulásának 20. évfordulóját, mely alkalomból rendkívüli
családi napot rendez június 28-án
9 órai kezdettel a művelődési ház
területén.
Programok:
- 9.00—15.00-ig: Ugráló várak és
Gladiátoros játék
- 9.00—14.oo-ig: Kreatív foglalkozások, logikai játékok, bébi játszószőnyeg 3 éves korig.
- 9.oo - 11.oo-ig: Íjászkodási lehetőség

A Békés Megyei Nők Egyesülete
szeretné felhívni a Békés megyében
élő munkaerőpiacra visszatérni
szándékozók figyelmét, hogy a
NEA-TF-14-SZ-0479 azonosítószámú
pályázat
keretei
között
2014. augusztus 1.-től minden hétköznap 9 - 13 óráig munkaerő-piaci
szolgáltatásokat nyújt.
A szolgáltatások helyszíne az
Egyesület irodája: Békéscsaba,
Kazinczy utca 6.
Továbbá érdeklődni lehet telefonon a 06 20/353 5598 vagy a
bm.nokegyesulete@gmail.com
e-mail címen.
85. Ünnepi Könyvhét programjai
Békéscsabán
A Békés Megyei Könyvtár a 85.
Ünnepi Könyvhét alkalmából várja
az érdeklődőket, több helyszínen,
változatos irodalmi programokkal
2014. június 10-21. között. Egy kis
ízelítő a programokból: Békés megyei szerzők könyvpremierjei;
Grecsó Krisztián: Megyek utánad
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című új regényének bemutatója;
Békés megyei szerzők arcképcsarnoka;
Digitális
planetárium,
könyvajánló, könyvtári foglalkozás;
Kávészünet
Orchestra;
Könyvvásár és könyvkiállítás, dedikálások; Könyvhétzáró irodalmi
délután.
Kárpát-medence Nemzeti Értékei
és Hungarikumai
A Békés Megyei Önkormányzat
Békés Megyei Értéktár Bizottsága a XIV. Csabai Sörfesztivál és
Csülökparádé keretén belül rendezi meg a Kárpát-medence Nemzeti Értékei és Hungarikumai
című konferenciát.
A rendezvény főbb céljai:
- Szervesen kapcsolódik a Csabai
Sörfesztivál és Csülökparádé keretein belül immár hagyományosan
megrendezésre
kerülő Kárpátmedence Nemzeti Értékei és
Hungarikumai kiállítás és vásárhoz.
A
konferencia
keretében meghívott, határon túli előadóink betekintést
nyújtanak egész Székelyföld és Vajdaság
Autonóm Tartomány értékgyűjtő
munkájába.
- Bemutatásra kerül Bács-Kiskun
Megye Értéktár Bizottságának
mintaértékű értékgyűjtése.
- A Békés Megyei Értéktár Bizottság titkára átfogó képet nyújt a
Bizottsághoz beérkezett felterjesztések leggyakoribb problémáiról és javaslatokat ad a beadványok helyes megtételének módjáról.
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális
Központ,
Panoráma
terem (Békéscsaba, Széchenyi u. 4.)
Időpont : 2014. június 13., péntek, 11-14 óra között
A részvétel ingyenes.
További információ
a gyebnarp@gmail.com címen,
vagy a +36 30/654 1686-as telefonszámon kapható.
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MINŐSÉG A KULTÚRÁBAN
A Kulturális Központok Országos
Szövetségének konferenciája
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ, Békéscsaba
Időpont: 2014. június 17-18.
Ízelítő a programból:
Kultúra a minőségben
Világbrand születik
Minőségfejlesztési tendenciák
Bér, ösztönzés, juttatások
Intézmény- és tevékenységfinan
szírozási modellek
Igazgatói műhely - "Felépül végül
a házunk, na jó."
Hogyan kezdjünk a felújításhoz és hogyan folytassuk majd.
Szervezői műhely - "Húzd meg
jobban."
Mintaprojektek, követendő példák
Agóra-műhely - "Egyedül nem
megy."
Működési tapasztalatok, együttműködési lehetőségek
A Minőség a kultúrában c. konferencia előadói között szerepel többek között dr. Balogh Júlia, a Fölszállott a páva című televíziós vetélkedő vezető szerkesztője, valamint a budapesti Zeneakadémia
kommunikációs igazgatója és a
Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója és két főosztályvezetője
is.
Részletes program és információ
kérhető: kkosz.info@gmail.com
e-mail címen vagy a 66/449-222-es
telefonszámon.
VII. Nemzeti vers- és prózamondó verseny
A Magyar Versmondók Egyesülete, a Magyar Írószövetség, a Nemzeti Művelődési Intézet , a Petőfi
Irodalmi Múzeum és A Vértes
Agorája meghirdeti az ILLYÉS
GYULA VII. Nemzeti vers- és prózamondó versenyét, amelynek
fővédnöke ILLYÉS MÁRIA.
A verseny Illyés Gyula költői
munkásságát, a társadalomban
gondolkodó és annak tagjaiért,

2014. június

sorsáért felelősséget vállaló embert
hozza közel az előadókhoz, befogadókhoz. Olyan európai gondolatok
az övéi, amelyeknek korszerűségében ma sem kételkedhetünk. Verseiből, prózai írásaiból 2002 óta kétévente, a Kárpát-medencében élő
versmondók számára versenyt hirdetve tisztelgünk költői nagysága
előtt.
Részvételi feltételek: a vers- és prózamondó versenyen részt vehet
minden 15. életévét betöltött, hazai
és határon túl élő magyar nyelvű
amatőr vers- és prózamondó.
Nevezési feltételek:
A versenyre két művel kell jelentkezni
– egy Illyés Gyula;
– és egy József Attila, vagy ma élő
kortárs, határon túli alkotó
versével, vagy prózájával, amelyeknek ideje nem haladhatja meg az 5
percet.
ELŐDÖNTŐK
Békéscsaba: Észak- és Közép
magyarországi, valamint Észak és
Dél-alföldi régiókban élő versmondók részére az elődöntőt, a Nemzeti
Művelődési Intézet Békés Megyei
Irodája (5600 Békéscsaba, Pf. 138.)
rendezi meg.
Ideje: 2014. október 18.
Jelentkezési határidő:
2014. október 1.
Információ: Zsjak-Pillár Andrea
Tel: +36-30-665-3102,
pillar.andrea@nmi.hu
DÖNTŐ: 2014. november 14-én lesz
a Petőfi Irodalmi Múzeumban
A tatabányai és békéscsabai elődöntők legjobbjai szereznek jogosultságot a reprezentatív körülmények
között megrendezésre kerülő nemzeti versmondó verseny döntőjén
való részvételre.
A felhívás és jelentkezési lap a
www.vers.hu oldalról tölthető le.
Információk: Zsjak-Pillár Andrea
+36-30-665-3102,
pillar.andrea@nmi.hu

Fakultatív programok a
Sárarany Szalmaportán
„Vendégségben a Szalmaportán”
Időpont: 2014. június 6. és
2014. augusztus 29. között
minden pénteken 17 órától
Program:
• Tárlatvezetés érdekességekkel (szalmafonás eszközei,
technikái)
• Séta a gyógynövénykertben
• Népi játékok
• Házi szörp kóstoló
Részvételi díj: 600 Ft/fő
Nincs minimális létszám
„Nagyanyáink kelt tésztái a
kemencéből”
Időpont: 2014. június 7. és
2014. augusztus 30. között
minden páratlan hét szombatján 15 órától
Program:
• Tárlatvezetés érdekességekkel (szalmafonás eszközei,
technikái)
• Séta a gyógynövénykertben
• Népi játékok
• Kemencés tésztaételek és
házi szörpök kóstolója családi
receptek alapján
Kínálat: kapusznyíka, szilvalekváros kifli, kakaós csiga,
„sárarany tulipán”, kenyérlángos, pogácsák. Előzetes egyeztetés alapján legalább kétféle
finomság készül!
Részvételi díj: 1500 Ft/fő
A program minimum 5 fő jelentkezése esetén indul.
Helyszín: Sárarany Szalmaporta, Szarvas-Ezüstszőlők
III. külkerület 350.
A programokhoz előzetes bejelentkezés szükséges, előző nap
20 óráig az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Telefon:
20/380-8825
E-mail:
szalmaporta@gmail.com, ahol
a megközelítésről érdeklődni
lehet.
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Gyulai Közművelődési és Vízimentő Egyesület
tábori felhívásai
Légy te is ifjú vízimentő!
Ismerd meg saját képességeid, tanulj meg vízből
menteni!
Önmentő, vízimentő, életmentő ismeretek megszerzése, elsősegélynyújtás gyakorlása. Megtanítunk
evezni, motorcsónakkal ismerkedhetsz, sokat úszhatsz.
Ideje: 2014. június 16-tól 20-ig.
Helye: Gyula Fogadóház
Részvételi díj: 20.000Ft.
10 éves kortól úszni tudó fiúk, lányok jelentkezését
várjuk. 18 éves korig szülői beleegyezés és orvosi
igazolás szükséges. Bicajt hozhatod, kerekezünk is.
Érdeklődni és jelentkezni Cs. Szabó Andrásnál lehet az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: gykvegy@vipmail.hu Tel:+36 70/360-4773
+36 30/2336395
ALKOTÓ TÁBOR FIATALOKNAK és FELNŐTTEKNEK

A táborban szívesen fogadnak laktóz-, tojás-,
fruktózérzékeny, cukorbeteg gyermeket, illetve ha
valakinek élelmiszerre beváltható Erzsébet utalványa van, azt is beszámolják az árba.
(dietetikus szakács főz a tábori résztvevők számára)
Nyári táborok Csabán
Az idei esztendőben a Tourinform Iroda gyűjti össze,
és folyamatosan bővíti azt a listát, ahol a békéscsabai
nyári táborokról kapnak pontos tájékoztatást szülők
és gyermekek. A lista Békéscsaba város internetes
honlapjára (www.bekescsaba.hu) a Turizmus oldalmenüre kattintva található meg.

NYÁRI PROGRAMAJÁNLÓ
Jó hír, hogy idén is ellátogathatunk majd a KörösSárrét hagyományos rendezvényeire, amelyeken
megismerhetjük egy-egy település egyedi értékeit.
A programok sorozata a füzesgyarmati Füzes és Fúvós Fesztivállal indul június 27-28-án, mely a város
egyik legnagyobb szabású rendezvénye. Olyan sztárvendégek lépnek fel, mint a Csík zenekar, Varga Feri
és Balássy Betti, Oláh Gergő, a HĹ sök együttes, Csordás Ákos és a V-Tech.

2014. június

Tábor ideje: 2014. augusztus 21-30-ig
Helye: Gyula - Fogadóház a Fehér-Körös partján
Részvételi díj: napi díj: 800Ft (anyag, művészeti
vezetés); szállás : 600Ft/fő/éj
Étkezés: igény szerint: 600Ft/alkalom/ ebéd vagy
vacsora
FESTŐ, GRAFIKA, FORMÁZÁS /agyag/ SZECSKÓ ATTILA tanár vezetésével
Elméleti és gyakorlati oktatás!
Napközis rendszerben a József Dezső Egyesület
művészei részvételével
A szállás férőhelyek száma behatárolt /10fő/ ezért
a jelentkezés sorrendjében fogadjuk a művészeket,
az anyagszükségletet részben biztosítjuk.
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Ócsai László táborvezetőnél a 70/3913218-as telefonszámon

Július 4-6 között részt vehetünk a 19. Körösladányi
Napokon, ahol a vendégek megtapasztalhatják a
helyiek vendégszeretetét, akik ilyenkor a városból
elszármazott egykori lakosokat is hazavárják. Híres előadókból itt sem lesz hiány: fellép többek között az ALMA zenekar, a KFT, Oszvald Marika, a
Fiesta, a Happy Gang és a Kárpátia.
Ugyanebben az időpontban rengeteg programmal,
fellépőkkel várja vendégeit Vésztő is egy három
napos rendezvénysorozat keretein belül. Meghívott előadók: Fásy Ádám, Rúzsa Magdi és az
Abrakazabra együttes.
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Egy héttel a körösladányi rendezvény és a Vésztői
Városnapok után Dévaványa városa vár minden
korosztályt július 11-13 között szórakoztató színpadi programokkal, főző versennyel, koncertekkel. A
közönséget a Republic, a Hooligans, az Edda és a
Vox Humana szórakoztatja majd.
Az augusztus a Falunapok hónapja lesz, amely valójában a kertészszigeti Falunappal kezdődik július
26-án, ahol a résztvevők Lagzi Lajcsi előadását hallgathatják meg. Augusztus 2-án Bucsán, augusztus
9-én Körösújfaluban, augusztus 16-án pedig Ecsegfalván és Zsadányban kerülnek megrendezésre a
Falunapok kirakodóvásárral, érdekes programokkal, sztár fellépőkkel. Ugyanezen a napon a térségben egyedülálló eseményt, a sárkányhúzást tekintheti meg az, aki Csökmőre látogat, ahol sok más
érdekesség is várja a vendégeket, mint például külföldi néptáncosok, székelyhídi sportfavágók, hipphopp-show és tűzijáték.
A nyarat augusztus 23-24-én a Sárrét népi hagyományait és ízeit felelevenítő 2 napos Mágori Fesztivál zárja. Sokszínű a kínálat, és a települések szeretettel várnak programjaikra minden érdeklődőt!
Forrás: Tourinform Körös-Sárrét Iroda
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Szarvasi Vízi Színház
Negyedik nyári évadját nyitja meg június 14-én este a
már hagyományos gálaműsorral a Szarvasi Vízi Színház, amely két hónapos nyári szezonjával, hatvan körüli előadásszámával rövid idő alatt az ország egyik
legnagyobb szabadtéri színházává nőtte ki magát. A
nyitó gála részeként a nézők megtekinthetik a Sugar –
Van, aki forrón szereti című musicalt, mely az azonos
című film színpadi változata. A szabadtéri teátrum
2014-ben is remek programok sorát nyújtja, melyekről
részleteket
a
vízi
színház
honlapján
(www.viziszinhaz.hu) találhatnak az érdeklődők.
CSABAI NYÁR - Városházi Esték
2014. június 20-án veszi kezdetét az egész nyáron át
tartó, több helyszínen megvalósuló programsorozat,
melynek kínálatában szerepel a versest, gyermekelőadás,
komédia,
musica lest,
nagyoperett,
kamaraelőadás, koncert. Részletes műsor a
www.jokaiszinhaz.hu oldalon olvasható.
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK…
Több a magántámogatás
civileknél

a

A nonprofit szektor kismértékű
visszaesést mutatott 2012-ben: az
utolsó elérhető adatokból kiderül, hogy a terület mindhárom
mutatószáma csökkent.
Az elmúlt húsz év során 2012ben először fordult elő, hogy a
nonprofit szektor főbb mutatószámai visszaesést mutattak az
előző évhez képest. A Központi
Statisztikai Hivatal adatai szerint
1993 óta a szektor három fő jellemzője − a foglalkoztatottak száma, a szervezetek száma és a
reálértéken mért bevétel − kisebb
megszakításokkal, de folyamatosan nőtt. Ez a tendencia 2012-ben
véget ért: bár a szervezetek száma nem csökkent jelentősen, bevételük, illetve az itt foglalkoztatottak száma négy, illetve három
százalékkal maradt el az előző
évhez képest. Fontos megjegyezni azonban, hogy ez a visszaesés
a szektoron belül csak a szolgáltató jellegű nonprofit gazdasági
társaságok körében tapasztalható, ahol a bevételek tíz, a foglalkoztatottak száma pedig négy
százalékkal esett vissza 2012-ben
az előző évhez képest. Mindeközben a társaságok száma nem
változott számottevően.
Magyarországon több mint 65
ezer nonprofit szervezet működött 2012-ben, egyharmaduk alapítványi formában, a többi pedig
társas nonprofit szervezetként,
jegyzi meg a KSH kiadványa a
nonprofit szektor legfontosabb
jellemzőiről. Az ismertetőből az
is kiderül, hogy már 1862-ben
léteztek feljegyzések nonprofit
társaságokról: az ország akkori
területén 579, a mai ország területén pedig 319 egyesület működött. Ez utóbbi szám 14 ezer fölé
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emelkedett 1932-re, ötvenezer fölé
pedig 2003-ban nőtt a nonprofit
szervezetek száma.
Az alapítványok többsége továbbra
is három fő terület köré szerveződik: az oktatással foglalkozó alapítványok aránya 32, a szociális ellátásban tevékenykedőké 16, a kultúra iránt elkötelezetteké pedig 14
százalék. A társas nonprofit szervezetek körében − a korábbiakhoz
hasonlóan − a szabadidős és a
sportegyesületek, valamint a kulturális szervezetek aránya a legnagyobb.
Pénzügyek és támogatottság
A kiadványból kiderül, hogy 2012ben a szervezetek négy százalékánál semmiféle pénzügyi tevékenység nem folyt, 90 százalékuk viszont teljes pénzforgalmat bonyolított. Az állami támogatásokból
származó források csökkentek a
szektorban, 2012-ben a bevételek 41
százaléka származott állami vagy
önkormányzati költségvetésből, ez
2 százalékpontos csökkenés az előző évhez képest. Ezzel párhuzamosan nőtt a magántámogatások aránya, tizenötről húsz százalékra, ezzel a szektor teljes támogatottsága
60 százalékra növekedett. Az állami
támogatások számokban kifejezett
csökkenése közel 10 milliárd forint
volt 2011 és 2012 között, ez a nonprofit gazdasági társaságokat és a
közalapítványokat érintő 26 milliárdos forráskivonás és a civileknél
jelentkező több mint 10 milliárdos
többlet egyenlegeként alakult ki.
A KSH adatai szerint 2012-ben több
mint 13 ezer szervezet adott pénzbeli vagy természetbeli adományt a
lakosság és különböző szervezetek
részére. Az e szektorból érkező 133
milliárd forint támogatás háromnegyede szervezetekhez, egynegyede
pedig a lakossághoz került.

Gazdasági jelenlét
Ami a nonprofit szervezetek gazdasági súlyát illeti, míg 1993-ban
a szektor összbevétele a GDP 3,34
százalékát adta, 2012-re 4,48 százalékra nőtt az arány, azaz húsz
év alatt harmadával növekedett a
szektor gazdasági jelenléte. A
foglalkoztatásban sokkal dinamikusabb volt a fejlődés: ugyanezen
időszak alatt csaknem háromszorosára nőtt a szektor munkaerőpiaci részesedése. Ha e két mutató átlagára úgy tekintünk, mint a
szektor nemzetgazdasági súlyának mutatójára, kiderül: bár ez az
arány az elmúlt két évtizedben
folyamatosan nőtt − csaknem a
duplájára −, 2012-ben ennek ellenére sem haladta meg a négy százalékot. 2007 és 2011 között dinamikusabb volt a fejlődés, ami
2012-re kismértékben ugyan, de
visszaesett.
forrás: napigazdasag.hu

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
Projektötletet továbbra is csak
előzetesen nyilvántartásba vett
szervezet vagy személy nyújthat
be a Hálózat felé. Az előzetes
nyilvántartásba vételi kérelmet
minden hónap első teljes hetében
nyújthatják be a lehetséges jövőbeni partnerek. Részletek az
MNVH honlapján az Előzetes
Nyilvántartásba Vétel menüpontban
találhatók
(http://
www.mnvh.eu/felhivas-elozetesnyilvantartasba-vetelre)
Az előzetes nyilvántartásba vétel
előfeltétele a regisztráció. Regisztrálni bármikor lehet, és mindöszsze néhány percet vesz igénybe.
Ha regisztrálni szeretne, kattintson az MNVH honlapján legfelül
a Regisztráció linkre!

E-Napraforgó

KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE SZOLGÁLTATÁSAI
Tanácsadások civil szervezetek részére:
Pályázati tanácsadás:
a civil szervezetek számára kiírt pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás: megfelelő kiírások felkutatása, adott pályázaton való részvétel feltételeinek, a megvalósítással járó jogi és pénzügyi kötelezettségek, a pályázatban rejlő lehetőségek és veszélyek ismertetése, dokumentáció összeállításával,
elszámolással, fenntartási időszakkal kapcsolatos technikai, szakmai tanácsadás.
Nemzeti Együttműködési Alap pályázataival kapcsolatos tanácsadás:
- pályázati kiírások tartalmának és a pályázat benyújtás, megvalósítás folyamatának ismertetése
- szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalók bemutatása
A személyes tanácsadás díja: 2000 Ft/óra
EPER rendszer használati tanácsadás:
az EPER pályázati rendszer használatának megtanítása, hogy a szervezet szakszerűen pályázhasson, módosíthasson illetve írhassa meg szakmai és pénzügyi beszámolóját!
- 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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