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KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT

Közösség - Média - Művelődés 2014. konferencia
Időpont: 2014. október 16. csütörtök
10 - 18 óra
Helyszín: Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ, Békés, Jantyik Mátyás utca
23-25.

Program:
I.témakör: A startup szemlélet - avagy
nem válság van, hanem változás. A
válság a változáshoz való alkalmazkodás hiánya.
A megoldás: máshogy és mást kell
tenni. De mit és hogyan?
9:00 - 10:00 Regisztráció
10:00 - 10:10 Megnyitó, köszöntők
10:10 - 10:30
Két tech startup naplója - előadják a
békési Városi Színjátszó Stúdió tagjai
Dr. Kádas Péter írása, megjelent a
startupdate.hu blogon
10:30 - 11:00
Közösségi gazdaság: technológia, hozzáférés, bizalom
Előadó: Berkovics Dalma, a QuiShare
magyarországi képviselője
11:00 - 11:30
Helyi innovátorképzés lehetőségei
Ágoston László, az !gen Egyesület alelnöke, a Kreater Társadalmi Innovációs
Ügynökség vezetője
11:30 - 12:30 World cafe - Műhelymunka és kávé/ebédszünet
II. témakör: Közösségi média, on-line
marketing - avagy érdeklődés alapú
közösségek a virtuális- és valós térben...
12:30 - 13:00 A holnap trendjei
Balogh Csaba, a HVG Tech rovat vezetője, a Szegedi Tudományegyetem
Kommunikáció- és Médiatudományi
Tanszékének oktatója

13:00 - 13:30 Gamification - a játékosítás forradalma Vendler Balázs,
MarCon Csoport ügyvezetője, a
2014-es HR Oscar díjazottja
13:30 - 14:00 Amit tudsz mérni, azt
tudod menedzselni - avagy hogy lesz
a marketingből profit
Soós Anikó, az Aesthetica Orvosi Központ marketing menedzsere
14:00 - 15:00 World cafe - Műhelymunka és kávé/ebédszünet
III. témakör: Mi történik itthon és a
nagyvilágban? Avagy közösségeknek
áll a zászló...
15:00 - 15:30 Hogyan építsünk szoftvercéget? Horváth Zsolt, a GollyWolly
ügyvezetője
15:30 - 16:00 Jó időben, jó helyen - a
mi utcánkban és azon túl Szabó
Dávid, a Miutcank.hu társalapítója
16:00 - 16:30 A Prezi értékei - avagy
hogyan jelenik meg az érték a cég
vezetésében, kultúrájában és a termékfejlesztésben?
Adorján Katalin, a Prezi HR munkatársa
16:30 - 17:00 Közösségi fejlesztés –
közösségfejlesztés Avagy mit tehetnek mindezért, amit hallottunk a
művelődési intézmények és szakemberek?
Beke Márton, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Közművelődési Főosztály vezetője
17:00 - 18:00 A World cafe összefoglalása, záró gondolatok
Bővebb információ:
kozossegmediamuvelodes.hu

Kiadja:
Közösségfejlesztők
Békés Megyei
Egyesülete
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A tartalomból:
Ez történt...
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Rendezvények
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Figyelmükbe
ajánljuk...
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Elérhetők a végleges
2013. évi közművelődési statisztikai
adatok
A statisztika feladata
és célja, hogy valósághű és tárgyilagos képet adjon a társadalom állapotáról és
változásairól az államhatalmi szervek, a
társadalom szervezeteinek, tagjainak, a
hivatás gyakorlóinak.
A cél elérése érdekében az adatok felvételét, tárolását, átadását, átvételét, elemzését,
szolgáltatását,
közlését a statisztikáról szóló törvény szabályozza.
Részletek a 15. oldalon.

EZ TÖRTÉNT...
VI. Békében Békésben
Kegyes volt az időjárás pénteken,
hiszen délutánra kisütött a nap és
az eső elillant, mint a pára. Így a
„Békében Békésben” Nemzetiségi
Fesztivált az eredeti helyszínen, az
evangélikus nagytemplom tövében, a Kiss Ernő utcában rendezte
meg a Csabai Szlovákok Szervezete
számos együttműködő partner
segítségével.
Elsőként a Tabán Néptáncegyüttes
dévaványai, rábaközi és széki táncokkal, valamint eleki lakodalmas
összeállítással kedveskedett a közönségnek, majd Lászik Mihály, a
Csabai Szlovákok Szervezete elnöke köszöntötte a megjelenteket
felidézve a régi mezővárosi vásárok hangulatát, amikor szekereken, szépen felöltözve érkeztek a
családok a tanyákról, a környező
falvakból, vásárfiát vásároltak, s
eladták munkájuk gyümölcsét.
Nagy népszerűségnek örvendett
akkoriban a vásári komédia, s az
emberek békésen beszélgettek, a
jó üzletre pedig áldomást is ittak.
– Ezt a forgatagot, hangulatot szeretnénk felidézni a fesztivállal, kirakodóvásárral, népi játékokat és
népi kismesterségeket bemutató
utcánkkal. A rendezvény –, amelyet korábban jarmoknak, azaz vásárnak neveztünk – a sokajkú Békés megye nemzetiségeinek kölcsönös tiszteletén alapszik, hiszen
mi békében élünk itt Békésben –
emelte ki az elnök.
Ezt követően a színpadon három
generáció táncosai, a Rábai, a Balassi és az Őszülő Halánték műsorblokkja is fergeteges sikert aratott
a Dűvő zenekar kíséretével.
Szlovákiát a Litaváról érkezett kamarakórus képviseli, akik szintén
fellépnek szombaton, s velük
együtt érkezett polgármesterük,
Štefan Matejkin is. A partnervárosok közül a cseh Třinec nyolcfős
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delegációja érkezett Békéscsabára.
Érdemes szombaton is kilátogatni a
fesztiválra, hiszen a kulturális programok mellett ezen a napon gasztronómiai bemutatók is várják a
fesztiválozókat.
Mint azt a szervezőktől megtudtuk,
összesen 18 színpadi produkciót és
egy színházi eladást láthat a két nap
alatt a közönség. Szombaton este a
Szlovák Tájházban a tótkomlósi
amatőr színház új vígjátékát mutatja be, s a nap folyamán a
„nyanyicska konyha” remekeit kóstolhatják meg a vendégek. A
litavaiak loksát, azaz káposztás lángost, többféle rétest, és birkapörköltet is főznek majd bográcsban. A
csabai Szlovák Klub házi asszonyai
természetesen csigalevest és haluskát készítenek majd többféle ízesítéssel, a bográcsban pedig körömpörkölt
rotyog
majd.
A
nagybánhegyesi szlovákok birkakáposztát,
a
tótkomlósiak
kvaszjenkát, azaz gőzön főtt gombócot és sült kolbászt, a
medgyesegyháziak herovkát, azaz
csőrögét, a mezőberényi szlovákok
pedig mákos gubát és öregtarhonyát készítenek kolbásszal.
forrás: www.csabaimerleg.hu,
2014. 09.12.
Szlovák Kulturális Est
A Nagybánhegyesi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző
Egyesület közös szervezésében valósult meg a szlovák kulturális est
2014. szeptember 20-án.
Több településről is érkeztek vendégek. Barátaink a szlovákok lakta településekről: Békéscsabáról, Csabaszabadiból, Gerendásról, Mezőberényből, Telekgerendásról, Tótkomlósról érkeztek.
Megtisztelte részvételével rendezvényünket:

- Štefan Daňo úr, Szlovákia magyarországi főkonzulja
- Zelman Ferenc úr, az Országos
Szlovák Önkormányzat alelnöke, a
Magyarországi Szlovák
Szervezetek Uniója elnöke, az
Országos Szlovák Önkormányzat
Közművelődési Központja- Tótkomlós
vezetője
- Hollerné Racskó Erzsébet
ujságíró, a Magyarországi Szlovák
Szervezetek Uniója és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége által
a nemzetiségi választásra állított
közös lista
listavezetője
- Király Katalin PhD. etnológus, a
LEGATUM Nonprofit Közhasznú
Kft igazgatója
- Kiszely András,MASZFISZ elnöke,
valamint a település polgármestere, önkormányzati képviselői és a
nagybánhegyesi civil kerekasztal
szervezeteinek vezetői és tagjai.
Fontosnak tartjuk a szlovák kulturális est megrendezését, hiszen
Nagybánhegyesen több mint 170
éve élnek szlovákok. A legutóbbi
népszámláláskor 211 ember vallotta magát szlovák nemzetiséghez tartozónak, de tudjuk, hogy a
gyökerekhez való kötődés és a
hagyományok továbbéltetésének
igénye sokkal több emberben él,
ezért minden ősszel megrendezzük a szlovák kulturális estet.
A rendezvény kísérő kulturális
eseménye volt Konczos Éva festőművész, Závada Pál Jadviga párnája című regénye által inspirált
műveiből összeállított kiállítás
megnyitója, amely megtekinthető
volt szeptember 28-ig a művelődési házban.
A színpadi produkcióban először a
Tótkomlósi Ifjúsági Koncert Fúvószenekar kápráztatta el játékával a
közönséget, majd a Komlós Táncegyüttes fergeteges műsorában
gyönyörködhettünk.
Katartikus
élmény volt és a teltházas közönség felállva tapsolt a fellépőknek.
E-Napraforgó

Az est vacsorával és hajnalig tartó
bállal folytatódott.
Támogatóink voltak:
- az Országos Szlovák Önkormányzat Közművelődési Központja- Tótkomlós
- Nagybánhegyes Község Önkormányzata
- Bánhegyes-Agro Kft
Pepó Jánosné
egyesületi elnök
Fotó: Gulyás Judit

SAJTÓKÖZLEMÉNY
UNIÓS TÁMOGATÁSSAL SZERVEZETT EGÉSZSÉGTUDATOSSÁGOT
FEJLESZTŐ PROGRAMSOROZATOT A KÖRÖS-SÁRRÉTI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE
A SZEGHALMI LAKOSSÁG RÉSZÉRE
A Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége 9 992 800 Ft Európai Uniós támogatást nyert a TÁMOP-6.1.2-11/1-20121338 kódszámú „Útikalauz az egészséges életvezetés kialakításához- civilek szemléletformáló szolgáltatásai Szeghalmon”
című projekt lebonyolításához.
A Projekt keretében elkészítettük a célcsoportunkra vonatkozó egészségügyi állapotfelmérésekre alapozott egészség
tervet. Többféle csoportos foglakozást tartottunk a feldolgozandó témakörök és a résztvevők csoportigényeihez igazodva. Az érdeklődők egy éven keresztül kapcsolódhattak be, kérhettek személyes konzultációt szakértőinktől mentálhigiénés tanácsadás, életmód klub, laikus önsegítő csoport, lelki egészséget szolgáló csoport keretében. Ezeket a rendszeres
programokat egészítette ki az elsősegély tanfolyam, mely külön kitért a gyermekekkel előforduló balesetek szakszerű
ellátására is. Az egészséges táplálkozás alapelveit, gyakorlati módszereit bemutató előadássorozat és a minden korosztályt megcélzó sportolást népszerűsítő események voltak a legnépszerűbb visszatérő programelemek.
Többféle, Szeghalmon újszerű mozgásformával ismerkedhettek meg a résztvevők, melyek gyakorlására hosszú távon
lehetőséget biztosítunk. Ilyen idősek számára is végezhető programok a jóga, mediball, és gerinctorna. Az 1-3 éves gyermekeket Mondókás-mozgásfejlesztés és a Ringató foglalkozás, az óvodás korosztályt játékos képességfejlesztés várta. A
nagyobb kihívást keresőknek a harcművészet, kyokushin karate, primal move, intervall, súlygolyós sportfoglalkozás,
bodyball, aerobic, step aerobic, capoeira aerobic biztosított aktív mozgásprogramot.
2014. júliusban életmód tábor nyújtott lehetőséget az egészséges életvitelben való elmélyülésre. A projektet 2014. augusztus 30-án jó hangulatú egészségnappal - előadásokkal, sportprogramokkal és egy vidám, énekléssel, tánctanulással
egybekötött táncházzal- zártuk, mely egyben összefoglalása, méltó záróeseménye volt az egész évig tartó programsorozatunknak.
Úgy hisszük az egészség fenntartható, ha odafigyelünk, mit fogyasztunk, a lelkünk és testünk kiegyensúlyozott állapotára,
valamint a rendszeres és többféle típusú mozgásra! A betegségek megelőzése céljából szervezett programjaink a jövőben sem maradnak el! A Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége bejegyzett egyesületként 2006 óta működik, legalább
10 településen van jelen az észak-békés megyei térségben. Több településen helyi civil szervezetek részvételével 2009
óta működtetjük a Civil Információs Pontok (CIP) önsegítő hálózatát, a nonprofit közösségek napi működését segíti.
A Szövetség a reprezentálja a térségben működő közösségek tevékenységi köreit: természet-környezetvédelem, kultúra,
hagyományápolás, foglalkoztatáspolitika, sport, nagycsaládosok és nők érdekvédelme, településszépítés, romák, sérültek, hátrányos helyzetűek érdekvédelme.
A Szövetséget működtető tagság komplex gondolkodásmódja lehetővé teszi, hogy a szektorokon túlnyúló „civil tudással”, elősegítsük a közösségek és a lakosság életminőségének javítását.
A www.sarreticivilek.hu oldal közérdekű információkkal áll minden érdeklődő rendelkezésére.
A projekt megvalósítási ideje: 2013.09.01-2014.08.31.
Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége
CIP iroda
5520 Szeghalom, Bajcsy-Zs. u. 21/2.
Telefon: 06-30/757-1093
E-mail: sarreticivilek@gmail.com, Web: www.sarreticivilek hu
2014. október
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Békés megyeiek
Spanyolországban
A Körösladányi „Őszikék” Nyugdíjas Klub és a miskolci Neszebár
Travel Utazási Iroda szervezésében
szeptember 8-16-ig csodálatos
napokat tölthettünk el a kirándulásunk során.
A 43 utas nagy része nyugdíjas
korosztályú, így menetbe is és jövetbe is tranzit szállással oldottuk
meg, hogy elviselhetőbb legyen a
hosszú út.
Az időjárás is nekünk kedvezett,
végig 30 fok fölött volt a hőmérő
higanyszála. Amikor haza indultunk, elkezdett esni az eső, mintha
minket siratna.
Programunk,- mint mindig- most is
gazdag és tartalmas volt. Az ellátással is maximálisan elégedettek
voltunk. Az iroda munkatársai- az
idegen vezető és a gépkocsivezetők- felkészült szakemberek, igyekeztek minden esetben tudásukkal, gyakorlottságukkal, emberségükkel a maximumot nyújtani az
utasoknak. Köszönet érte, és kívánjuk, hogy még sokáig legyen
egészségük és türelmük ehhez a
felelősségteljes munkához.
Turbucz Gyuláné
klub vezető

Önkéntes Pont nyílt Gyulán
Betegeket, rászorulókat segítő önkéntes hálózat és Önkéntes Pont
kialakítására nyert csaknem 15
millió forintnyi forrást a Békés megyei SM egyesület. A program keretében az önkéntesség népszerűsítése mellett mintegy száz önkéntes, több ezer órányi önkéntes
munkával segíti az elkövetkező egy
évben a támogatásra szoruló békés megyei betegeket. A Békés
Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete megalakulása óta kiemelt feladatának
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tekinti a beteg emberek és rászorulók segítését. Az egyesület szakmai
programjának is kiemelt eleme az
önkéntesség. A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) révén elnyert csaknem 15 millió forintos forrás segítségével az önkéntes
munka népszerűsítését és a Békés
megyei önkéntes segítségnyújtás
koordinálását is biztosító Önkéntes
Pont-ot hoztak létre Gyulán. A
2014. szeptember 1. és 2015. június
30. zajló program keretében figyelemfelkeltő akciókkal, szakmai programokkal igyekeznek az önkéntes
munkát népszerűsíteni. A munkába
mintegy 100 önkéntes segítőt vonnak be, akik több ezer órányi önkéntes munkát végeznek majd szerte a megyében. A projekt sikeres
lebonyolítása érdekében a Békés
megyei SM egyesület Gyula város
önkormányzatával is sikeres partneri megállapodást írt alá. A programban kiemelt figyelmet fordítanak a
segítségre szoruló sclerosis multiplexes betegekre. A munkájukat szívesen felajánló önkéntesek jelentkezését egész Békés megyéből fogadják, kiemelt településekként
Gyulán, Sarkadon, Mezőhegyesen,
Füzesgyarmaton, Békéscsabán, Dobozon, Mezőberényben, Nagybánhegyesen és Dombegyházán találhatnak egymásra önkéntesek és
segítségre szorulók.
forrás:
www.bekesmegyeisclerosis.hu
A Gyulai Várral bővülhet a
Hungarikumok listája
A Gyulai Vár lovagtermében tartotta kihelyezett ülését csütörtökön
a Békés Megyei Értéktár Bizottság,
hogy zárt ülésen döntést hozzon
hat nemzeti érték felvételéről a Békés Megyei Értéktárba és felterjesztésükről a Magyar Értéktárba. A
tanácskozás helyszíne nem volt véletlen, hiszen a felterjesztések között szerepelt a Gyulai Vár és Erkel
Ferenc szülőháza, valamint életmű-

ve is. A döntésekről a zárt ülés
utáni sajtótájékoztatón számolt
be Farkas Zoltán, a megyei értéktár bizottság elnöke. A Békés Megyei Értéktár Bizottság megyei
értékké
nyilvánította
a
magyarbiliárdot és kezdeményezte felvételét a Magyar Értéktárba,
a felterjesztő Magyar Bábus Biliárd Egyesület kérelme alapján. A
Békés Megyei Értéktár Bizottság
ugyancsak megyei értékké nyilvánította Erkel Ferenc szülőházát és
Erkel Ferenc életművét, illetve
kezdeményezte felvételét a Magyar Értéktárba a gyulai önkormányzata kérelme alapján. A grémium emellett jóváhagyta a korábban már megyei értékké nyilvánított Gyulai Vár kibővített
szakmai anyagát, és a most elfogadott anyagot terjeszti fel Magyar
Értékké.
Közép-Európa
egyetlen épen maradt téglavárának felterjesztéséről a bizottság
még korábban döntést hozott, a
szakértők anyagával kiegészített
felterjesztést a megyei értéktár
bizottság
tovább
küldi
a
Hungarikum Bizottságnak. A Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és Értékesítő Kft. terjesztette fel a Nóniuszt, ami után a
Békés Megyei Értéktár Bizottság
úgy ítélte meg, hogy a lófajtának
helye van a megyei értéktárban.
A Vésztői Településszépítők Egyesülete felterjesztése alapján a
Vésztő-mágori Történelmi Emlékhelyet, Tirják László felterjesztése
nyomán pedig a Körös-Maros
Nemzeti Parkot nyilvánította megyei értékké a bizottság. A grémium szintén mindhárom utóbbi
esetben is kezdeményezte a Megyei Értéktárba való felvételt.
forrás: Békés Megyei Hírlap,
2014.10.03.
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Közösségi felmérés Dobozon és
Újkígyóson
A Nemzeti Művelődési Intézet
Békés Megyei Irodája – partnerségben a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületével –
„Tegyünk együtt – Aktív fiatalok a
településért” című projektet indította el 2014 őszén Dobozon és
Újkígyóson. A projekt lényege a
településen létrejövő közösség
szakmai támogatása, ifjúsági kezdeményezések generálása, segítése, miniprojektek kidolgozása

és megvalósítása. Ennek keretében
kerül sor az ifjúsági közösségi felmérésre, amelynek célja a 2 településen élő 14-28 év közötti korosztály
igényeinek felmérése, a fiatalok
tevékenységének aktivizálása, ösztönzése. A folyamat első lépéseként
találkozóra hívtuk a helyben élő
fiatalokat, ahol átbeszéltük a meglévő adottságokat, lehetőségeket,
felvázoltuk a helyzetképet, melyre
alapozva kérdőívet állítunk össze.
Majd önként vállalkozó fiatalok lekérdezik kortársaikat, és a kérdőívek feldolgozása után az eredmé-

nyekről egy összegző anyagot
készítünk, melyet az érintettek
felé visszacsatolunk. Ezt követően pedig egy ifjúságsegítő szakember a létrejött közösséget segíti, fejleszti, ami több alkalmas
tréning jellegű foglalkozások keretében valósul meg.
Butora Hajnalka

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Kívül-belül Egészség”
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód program
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0920
A Béthel Alapítvány (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 2.) pályázatot nyújtott be az „Egészségre nevelő
és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” című pályázati felhívásra, melynek célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása.
A program 2013. szeptember 1 – 2014. augusztus 31-e között valósult meg.
Támogatás mértéke: 9.972.760 Ft.
A projekt célcsoportját a Béthel Alapítvány önkéntesei és a Gadara Ház szolgáltatásait igénybevevők képezték.
A célok elérése érdekében a következő programelemek valósultak meg:
 Egészségügyi állapotfelmérés összesen 91 fő részvételével a program elején 2 alkalommal és a program
végén 1 alkalommal








Mentálhigiénés csoportfoglalkozás 5 hónapon keresztül 10 alkalommal





Életvezetési tanácsadás 8 alkalommal interaktív konzultáció keretében

Sportfoglalkozások: jóga, lovaglás, fallabda, úszás
Tematikus előadássorozat a mentális egészség témakörében 5 hónapon keresztül havonta 1 alkalommal
Életmódklub az egészséges táplálkozás köré szerveződve 5 hónapon keresztül 10 alkalommal
Elsősegélynyújtó tréning 5 alkalommal 10 fő részvételével
Laikus önsegítés 6 hónapon keresztül 12 alkalommal az egyén stresszkezelési képességének erősítése és
lelki egészségének megőrzése érdekében
Egészséghét 102 fő részvételével 3 napon keresztül a lelki egészség témakörében

Egészségnap 51 fő részvételével az egészséges táplálkozás köré szerveződve
Életmódtábor 5 napon keresztül 15 fő részvételével, ahol a résztvevők egészséges életmódjának a kialakításához kaptak tanácsot és iránymutatást
A programelemek során az egészséges táplálkozás kialakítására, az energiaegyensúly megtartására, valamint
a lelki egészség helyreállítására törekedtünk.
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PÁLYÁZATOK
Budapest
Program

Bank

Békéscsabáért

A „Budapest Bank Békéscsabáért
Program” pályázatot hirdet olyan
közcélú, közérdekű tevékenységek,
civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag Békéscsabához és közvetlen agglomerációjához (Gerla, Mezőmegyer és Fényes településekhez) kötődnek, a
város és Agglomerációja fejlődését szolgálják az alábbi területeken:
1. A kultúra és a szellemi élet területén tevékenykedő civil szervezetek kulturális, művészeti, művelődési tevékenységei:
- Kulturális és művészeti rendezvények: kulturális fesztiválok, közösségi események, képzőművészeti
kiállítások, tárlatok, előadóművészi események szervezése.
- A kulturális örökség megóvását
célzó kezdeményezések: a város
kulturális örökségének, épített
értékeinek bemutatása kiadványokban, épített értékek megóvása,
műemlékvédelem, rekonstrukció.
- A művelődés, a kultúra emelését
célzó, értékteremtő kezdeményezések: kültéri illetve beltéri képzőművészeti alkotások létrehozása,
képzőművészeti
és
előadóművészeti tevékenységek támogatása, egyéb (nem örökségvédelmi
célú) kulturális kiadványok.
Támogatható művészeti ágak:
- képző-, ipar-, népművészet,
- irodalom,
- zeneművészet,
- színház, báb, tánc, folklór, balett,
- film- és fotóművészet.
2. Vállalkozói ismeretek fejlesztésével, vállalkozói szemléletfejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek
tevékenységei:
- Vállalkozói ismeretek fejlesztésével kapcsolatos kezdeményezések:
vállalkozói szemlélet fejlesztését
szolgáló programok szervezése (pl.
2014. október

képzések, vetélkedők), kiadványok
készítése (szerkesztése, nyomtatása), vállalkozói ismeretek oktatását
segítő oktatási segédanyagok,
módszerek fejlesztése, a vállalkozói ismeretek fejlesztését szolgáló
csatornák kialakítása, fejlesztése
(pl. vállalkozói ismereteket összegyűjtő portál)
Pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon bejegyzett, ténylegesen működő nonprofit (civil) szervezetek, alap-, közép- és felsőfokú
oktatási intézmények és háttérintézményeik, közgyűjtemények, az
oktatás és a pénzügyi kultúra fejlesztése terén tevékenykedő civil
és nonprofit szervezetek.
A pályázat megvalósításának időtartama:
A
pályázati
cél/
tevékenység
megvalósításának,
valamint a számlák beszerzésének
időtartama: 2014. december 31. –
2015. december 31. közötti időszak.
Az igényelhető/elnyerhető támogatás összege: minimum 100 000,Ft, maximum 500 000,- Ft (bruttó
összeg, amely a számlák bruttó
értékét jelenti).
Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek:
- a megvalósítani kívánt célt innovatív módon közelítik meg
- tartalmazzák a projekt megvalósítás ütemtervét/menetrendjét
- a projekt által elérni kívánt eredményeket számszerűsítve is bemutatják (pl. a megrendezendő eseményen hány fő részvételére számítanak, hány fő látogatót várnak
egy kiállításra, meghívottak száma)
- társadalmi hatással bírnak a közvetlen környezetre (város, kistérség, régió), és ezt részletesen kifejtik, akár számszerűsítik (pl. egy
tréningen részt vettek köre, előadást megtekintők köre stb.)
- a pályázatban szereplő projekt a
pályázó céljaihoz, tevékenységé-

hez köthető, abban tapasztalattal
rendelkezik
- referenciákat, működő honlapot
is be tudnak mutatni
A pályázat beadásának módja és
határideje: A pályázatokat postán
kérjük elküldeni, végső határidő a
postai pecsét szerint
2014. november 4. éjfél.
Postai cím: 1138, Budapest, Váci
út 193. PR Osztály. A borítékra
kérjük ráírni: „Budapest Bank Békéscsabáért Program” - pályázat.
A pályázatok elbírálásáról a Program Bírálóbizottsága dönt.
A Program Bírálóbizottsága a fent
említett kritériumokat figyelembe
véve dönt a támogatott szervezetekről 2014. november 27-ig.
Ezzel egyidejűleg kiválasztja azt a
– Bírálóbizottság döntése alapján
támogatást nem nyert – 3 pályázót, amelyek közül szavazással a
Budapest Bank békéscsabai Bankműveleti Központjának dolgozói
választhatnak ki egy további támogatott szervezetet.
További információk:
http://www.budapestbank.hu/
info/bekescsaba/
Szécsi Anikó, szenior PR tanácsadó, Flow PR szecsi.aniko@flowpr.hu; 06 1 336
-1355; 20/771 8724
Tölgyes Orsolya, szenior PR munkatárs, Budapest Bank
orsolya.tolgyes@ge.com; 06 1
450-7666; 70/436 6065
Utcafásítási pályázati felhívás
Vésztő Város Önkormányzata és a
Vésztőért Városfejlesztési Egyesület pályázatot hirdet lakóközösségek utcafásítási támogatására.
A pályázat célja:
Vésztő város területén a hiányzó,
vagy elöregedett, beteg fasorok
helyreállítása új növények telepítésével, ezáltal a városkép és a
levegőminőség javítása.
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A közös munka és a facsemeték
közös ápolása révén a helyi lakóközösségek
kapcsolatépítése,
együttműködésük erősítése.
Pályázók köre, jogosultsági feltételek:
Pályázatot nyújthatnak be mindazon lakóközösségek, amelyek
legalább 10 egymással határos
és/vagy egymással szemben levő
ingatlanok használói és vállalják
a pályázat útján elnyerhető facsemeték közös elültetését és
folyamatos gondozását (főként
nyári öntözésüket).
A lakóközösségek egy fő közös
képviselőt választanak maguk
közül, aki a későbbiekben a kapcsolattartást végzi és a pályázatot benyújtja.
A pályázat keretében támogatandó célok:
A pályázat során a hiányos és
leromlott fásítású utcák egységes, esztétikus és egészséges
környezetének kialakítása a cél.
Az utcák közös gondozásának és
a kollektív közösségi szellemnek
a fejlesztése.
A pályázatok benyújtásának
módja, helye és határideje:
Pályázni kizárólag pályázati adatlapon lehet, az abban meghatározott aláírt nyilatkozat csatolásával. A pályázati adatlap átvehető a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal emeleti titkárságán, illetve letölthető Vésztő
város
honlapjáról
(www.veszto.hu).
A pályázatok benyújtásának határideje: a rendelkezésre álló
keret kimerüléséig, illetőleg
2014. október 31. napjáig folyamatosan.
A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a Vésztő Város
Önkormányzat
Képviselőtestületének Pénzügyi, Ügyrendi,
Városfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottsága a beadást követő soron következő ülésén bírálja el.
A nyertes pályázó utcaközösséOldal 7

gek neve, valamint a támogatás
formája és a megvalósítás során
készült fényképek Vésztő város
internetes honlapján, és a helyi
újságban közzétételre kerülhetnek.
További információ:
www.veszto.hu
Felhívás fiatal szakembereknek
A Nemzeti Művelődési Intézet 35
év alatti, a közösségi művelődés
területén dolgozó fiatal szakemberek jelentkezését várja október
15-éig a hálózatfejlesztési műhelyében és szakmai pályafejlesztési
programjában való részvételre.
A program hosszú távú célja, hogy
• segítse a benne részt vevő fiatal
szakemberek szakmai előmenetelét, pályatervezését és építését,
• elősegítse egy olyan szakmai
hálózat kialakulását a közösségi
művelődés területén, melynek
tagjai fiatal, a pályájuk kezdetén
álló szakemberek.
A program középtávú célja, hogy
• a program résztvevőiből és közreműködőiből olyan szakmai közösség szülessen, amely
o közös szakmai és társadalmi
jövőképpel rendelkezik,
o elköteleződik annak megvalósítása mellett,
o a Nemzeti Művelődési Intézet
koordinációja mellett rendszeres
szakmai fejlesztő, önfejlesztő
munkát végez,
o küldetést vállal a szakma, a
szakmai szervezetek és intézmények megújításában.
A program rövid távú célja, hogy
• a szakmai fejlődéshez korszerű,
használható tudást kapjanak a
megye- és járási székhelyeken
működő művelődési központok
azon fiatal (35 év alatti) munkatársai, akik nyitottak és alkalmasak a közösségi művelődés szemléletére és céljainak helyi megvalósítására, valamint a szakmai
közösségi innovációra;

• a fiatal szakemberek részt vállaljanak az Integrált Városfejlesztési
Stratégiák kulturális vonatkozásainak tervezésében, s azokat a szakmai munka során következetesen
alkalmazzák.
HÁLÓZATFEJLESZTÉSI MŰHELY
A műhely időpontja:
2014. november 24–26.
Helyszíne: Lakitelek Népfőiskola
(6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.)
A fejlesztés tématerületei:
• alapértékek – a közösségi művelődés szemlélete, stratégiája;
• a Nemzeti Művelődési Intézet
szakmai céljai, tapasztalatai;
• a közösségi művelődés helyi feladatai, gyakorlata a közművelődési intézményekben, szervezetekben;
• a közösségek fejlesztésének gyakorlata a nagyvárosokban, térségi
és regionális fejlesztések;
• helyi társadalom- és gazdaságfejlesztés: közösségi tervezés, közösségi gazdaság, részvétel és integráció;
• élethosszig tartó tanulás: felnőttképzés, kulcskompetenciák és
állampolgári
alapkompetenciák
(munkaerő-piaci, vállalkozói, civil)
fejlesztése;
• ifjúsági közösségek fejlesztése.
A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
A pályafejlesztési programba 35 év
alatti, megye- és járási székhelyen,
a közösségi művelődés területén
működő intézményekben és szervezetekben, legalább kettő, de
legfeljebb 5 éve, munkaviszony
keretében dolgozó, felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező
szakemberek jelentkezhetnek.
A pályafejlesztési programhoz
csatlakozni kívánó fiatal szakember jelentkezését elektronikus levél útján juttathatja el a Hálózatfejlesztési műhely számára.
Elektronikus
levelét
a
kiemeltprogramok@nmi.hu
e-mail címre kérjük elküldeni, a
tárgyban a „Hálózatfejlesztési műhely” feltüntetésével.
E-Napraforgó

Kötelező mellékletek:
• szakmai tanulmányait, illetve
életútját részletesen bemutató
önéletrajz;
• a program rövid, közép- és
hosszú távú céljaival kapcsolatban
megfogalmazott szakmai és személyes várakozásának, elvárásainak kifejtését,
• a program várható eredményeinek személyes szakmai életútjában tervezett hasznosításának
bemutatását; továbbá
• legfeljebb kétoldalas esszé,
amelyben a jelentkező kifejti, milyen fő szakmai trendeket lát a
fejlesztési műhely tématerületein, s személyesen hogyan kíván
azokban szerepet vállalni jövőbeni pályája során;
• ajánlólevél, melyet a közösségi
munka, a közösségi művelődés
területén általuk kiválónak tartott
referenciaszemély ad ki.
Jelentkezési határidő:
2014. október 15.
A programért felelős szakmai vezető: Kiss Gábor Boldizsár, e-mail:
kiss.gabor@nmi.hu
A KIVÁLASZTÁS FELTÉTELEI
A jelentkezők közül bírálatra felkért szakmai testület javaslatát
figyelembe véve a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója választ
ki és kér fel a programban való
részvételre, megyénként 3-3, de
egy intézménytől vagy szervezettől legfeljebb 1 fiatal szakembert.
A kiválasztás az önéletrajz, a szakmai esszé, valamint a kifejtett
elvárások és tervek, valamint az
ajánlások alapján történik.
A kiválasztott résztvevők képzési,
fejlesztési költségeit (szállás, étkezés, képzés és a kapcsolódó
szakmai programok díjait) a Nemzeti Művelődési Intézet fedezi. A
Nemzeti Művelődési Intézet a
felsoroltakon kívül egyéb költséget (pl. utazás költségét) nem térít.
forrás: www.nmi.hu
Oldal 8

Új pályázati program az Iskolai
Közösségi Szolgálat támogatására
A MOL Új Európa Alapítványa az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben pályázatot hirdet magyarországi nonprofit
szervezetek és egyházi szervezetek,
intézmények, mint lehetséges fogadószervezetek számára azzal a céllal, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat előírásainak megfelelő programokat valósítsanak meg a középiskolák 9-11. évfolyamos diákjai
számára. A program szándéka szerint szeretné elősegíteni, hogy a
helyi civil szervezetek és oktatási
intézmények összefogásával új iskolai közösségi szolgálati projektek
valósuljanak meg. A program hozzá
kíván járulni, hogy minél több diák
elvégezze a 2016. évtől az érettségi
feltételének számító Iskolai Közösségi Szolgálatot és ennek során
olyan élményben legyen része, ami
motiválhatja őt a további önkéntes
tevékenységre.
Pályázatot nyújthatnak be „fogadó
szervezetként”:
- civil szervezetek,
- egyházak, egyházi szervezetek
vagy egyházi fenntartású intézmények (iskolák kivételével), amelyek
az alábbi területek egyikén tevékenykednek:
egészségügy
szociális és jótékonysági
oktatási
kulturális és közösségi
környezet- és természetvédelmi
katasztrófavédelmi
óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, idős emberek sport- és szabadidős tevékenysége.
Pályázati kategóriák
kisprojekt max. 5 fő részvételével,
ahol az öt fő külön-külön is teljesítheti a szolgálatot
nagyprojekt 10-30 fő (kb. egy osztály) részvételével, ahol a diákok
egyidejűleg és közösen látják el a
feladatokat a közösségi szolgálat
keretében

Egy pályázó szervezet egyszerre 1
nagyprojektet vagy max. 3 kisprojektet
nyújthat
be.
Olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek
-keretében minden diák résztvevő
legalább 20 óra közösségi szolgálatot tud teljesíteni a megvalósítás
alatti időintervallumban, tanórán
kívül, a törvény által meghatározott módon, amelybe beletartozhat a felkészítési és a feldolgozási
fázis is.
-helyi igényeket elégítenek ki (az
iskola max. 30 km-es körzetében
vagy a diákok lakóhelyén valósul
meg), helyi lakosokat, intézményben tartózkodókat/élőket szolgál,
segít.
Támogatás igényelhető a tervezett
programmal kapcsolatban felmerülő alábbi költségtípusokra:
anyagköltség, fogyóeszköz; kommunikációs és dokumentációs eszközök; mentor (IKSZ koordinátor)
költségei
Az elnyerhető támogatás vissza
nem
térítendő
hozzájárulás.
A pályázat benyújtásának határideje:
2014.
október
15.
A projekteket 2015. január 1 - november 30. között lehet megvalósítani.
A pályázatokat online módon lehet benyújtani, szervezeti regisztrációt követően. A regisztrációt 48
órán belül hagyjuk jóvá, ezt követően tud pályázatot benyújtani.
Részletek:
www.kozossegi.ujeuropaalapitvany.hu

MOL ZÖLDÖVEZET PROGRAM
A MOL Magyarország kétfordulós
pályázatot hirdet az alábbi három
kategóriában:
A. kategória:
- közösségi funkciójú zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja az ország egész területén;
E-Napraforgó

B. kategória:
- társasházak belső udvarainak zöldítése az ország egész területén.
C. kategória:
- közösségi kertek létesítése Budapesten
A létrehozott, felújított területnek
mindhárom kategória esetében
közösségi funkciókat kell ellátnia, a
közösség használatára kell készülnie.
A pályázat utófinanszírozott, tehát
az elnyert támogatást teljes egészében a program tartalmi és pénzügyi elszámolása után kapja meg a
támogatott szervezet. A kiválasztott
terület
kialakításának/nak/megújításának tervét a helyi
közösség bevonásával kell kidolgozni, majd pedig a munkálatokat
és a terület utógondozását is a helyi közösség aktív bevonásával,
részvételével kell elvégezni.
A. kategória: közösségi funkciójú
zöld területek létesítése, fejlesztése és rehabilitációja az ország
egész területén
1. Mire lehet pályázni?
- közpark, pihenőpark és kert, iskolapark létesítésére vagy rehabilitációjára;
- zöldfelületeket összekötő útvonalak mentén fasorok, pihenőhelyek,
kilátópontok létrehozására, vagy
vonzerejük növelésére;
- esetenként speciális célcsoportok
(pl. mozgáskorlátozottak) igényeit
kielégítő parkok létrehozására.
A felújítandó közpark nem lehet
kisebb 1500 nm-nél. A területnek a
közösség számára folyamatosan
hozzáférhetőnek kell lennie (így pl.
zárt iskolakertek, óvodakertek felújítását nem támogatja a pályázat).
A megpályázott támogatás legalább 60%-át őshonos növények
vásárlására kell költeni.
2014. október

2. Kik pályázhatnak?
- Magyarországon bejegyzett civil
szervezetek (egyesületek, alapítványok).
Egy szervezet csak egy programmal
pályázhat (összesen a 3 kategóriában).
3. A pályázat beadásának módja
A
pályázatokat
kizárólag
a
http://www.molzoldovezet.hu weboldal online rendszerében lehet
beadni 2014. október 1-től.
A pályázat kétfordulós:
1.Ötletpályázat benyújtása
Első lépésként a pályázónak egy
ötletpályázatot kell benyújtania,
amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a pályázó szervezet (és közösség)
bemutatását;
- a kiválasztott terület rövid bemutatását;
- a közösségi akció megtervezésének vázlatát;
- az elképzeléseket arról, hogy hogyan fogják bevonni a helyi közösséget a folyamatba.
Ötletpályázatok
beérkezésének
határideje: 2014. október 20.
(hétfő) 17.00
2. forduló: Az ötletpályázat nyertesei 2014. november 17. és 2015.
január 12. között kell, hogy lebonyolítsák a közösségi tervezés folyamatát. Az elkészült részletes tervek
alapján nyújthatnak be pályázatot a
második fordulóra 2015. január 12.
17 óráig. Pályázni a második fordulóra
is
csak
a
http://www.molzoldovezet.hu weboldalon keresztül lehet, az online
pályázati adatlap és a költségvetési
táblázat kitöltésével, valamint a
szükséges dokumentumok feltöltésével.

Ha bármilyen kérdésük van a pályázati programmal vagy a pályázatírással kapcsolatban, kérjük
azt a zoldovezet@mol.hu
e-mailcímre küldjék el.
A Visegrádi Alap kisprojekt
pályázata
A Nemzetközi Visegrádi Alap
2014-ben is meghirdette pályázatát ún. kis projektekre támogatására, maximum 6000 euró összegig, valamint standard pályázatát
a 6000 eurónál nagyobb támogatást igénylő projektek támogatására.
A pályázat tárgya
A pályázat keretében jogi személyiségű szervezetek és magánszemélyek pályázhatnak – pályázattól függően maximum 6000
euró támogatásra, vagy minimum 6001 euró támogatásra
kulturális együttműködési, tudományos eszmecserék és kutatások, oktatási, diákcsere, határokon átnyúló együttműködési és
turisztikai promóciós projektek
támogatására.
A támogatás célja
A Visegrádi Alap a civil társadalom kiépítését célzó tevékenységeket támogatja.
1. kulturális együttműködés
2. tudományos eszmecserék és
kutatások
3. oktatás
4. diákcsere
5. határokon átnyúló együttműködés
6. turisztikai promóciók
Pályázók köre
Bármely szervezet vagy magánszemély. Prioritást az intézmények és a civil szervezetek kapnak. A projektben legalább három, visegrádi országból származó szervezetnek kell részt venni.
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A pályázat részletei kis projekteknél:
A támogatás kerete: 640.000 EUR
A maximum elnyerhető támogatás: 6.000 EUR
A támogatás aránya nem haladhatja meg a projekt összköltségvetésének 80%-át.
A projekt maximális időtartama:
6 hónap
Határidő: 2014. március 1., június
1., szeptember 1. és december 1.
A pályázat benyújtása: Online
pályázati rendszeren keresztül
Információ: visegradfund.org

Pályázat fűtéskorszerűsítésre
Pályázat tárgya:
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 milliárd forinttal támogatja a lakások önálló fűtésrendszerének kazáncserével megvalósuló korszerűsítését. A pályázati
úton elnyerhető forrásból lehetőség nyílik a lakóingatlanok elavult
állapotú gázkazánjainak új kondenzációs gázkazánra történő cseréjére, és ehhez kapcsolódóan a
fűtési és használati melegvízrendszerük korszerűsítésére. A
gázkazánok cseréjével jelentősen
csökkenthető az energiaveszteség
és a széndioxid-kibocsátás. A viszsza nem térítendő támogatást a
Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer keretében, a kvótabevételek
terhére biztosítja a szaktárca.
Támogatás igénybevételére
jogosultak köre:
A pályázaton azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a pályázattal érintett életvitelszerűen lakott lakóépület tulajdonosai. Pályázatot benyújtani legfeljebb 4
lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képező lakás korszerűsítésére
2014. október

lehet. Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújtanak be pályázatot.
Támogatható tevékenységek köre,
pályázat benyújtásának ideje:
A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség 40 %-a
lehet, azzal a kitétellel, hogy a támogatás lehetséges maximális
mértéke 650.000,- Ft. A pályázatot
kizárólag elektronikus úton,
a
pályázati portálon keresztül nyújthatja be a: www.magyarorszag.hu
Kormányzati Portálon ügyfélkapus
regisztrációval rendelkező természetes személy, aki a megvalósítás
helyszínéül szolgáló ingatlan – tulajdoni lapon szereplő – valamelyik
tulajdonosa. A pályázati portálon
regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetésétől, és a pályázatot benyújtani a pályázatok meghirdetésétől számított 30. naptári napot
követően a pályázat lezárásáig,
vagy a rendelkezésre álló forrás
kimerüléséig lehetséges.
A részletes pályázati dokumentáció az ÉMI Nonprofit Kft. Pályázat
kezelő
szerv
honlapján
(www.emi.hu) érhető el.
Háztartási nagygépek
energiamegtakarítást
eredményező cseréje alprogram
Pályázat tárgya:
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
(a továbbiakban: NFM) pályázatot
tesz közzé a háztartások energiahatékonyságának növelése meglévő
háztartási
nagygépek
(hűtő/fagyasztó) új magas energiahatékonyságú hűtő/fagyasztó berendezésekre történő cseréjének
támogatására. A pályázattal nyug-

díjas/nagycsaládos magánszemélyek állami támogatással csökkentett vételáron jogosultak új háztartási nagygép (hűtő/
Fagyasztógép) beszerzésére.
Támogatás igénybevételére
jogosultak köre:
támogatást magyarországi lakóhellyel rendelkező nyugdíjas, illetve nagycsaládos magánszemélyek
kaphatnak.
Támogatható tevékenységek köre, pályázat benyújtásának ideje:
háztartásonként és személyenként legfeljebb egy készülék cseréjére nyújtható be pályázat. Kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” szereplő kereskedőtől beszerzett alábbi új háztartási készülékekre nyújtható támogatás:
- hűtőszekrény;
- kombinált hűtőszekrény;
- fagyasztószekrény vagy fagyasztóláda.
A háztartási készülék cserével
minimum 10%-os energia vagy
minimum 20 kg/év CO2 megtakarítást szükséges elérni (melyek a
pályázat benyújtásakor a pályázati
portál által automatikusan számított értékek).
A pályázatok a megjelenést követően 2014. október 27. 2014.11.04. időszakban, vagy a
forrás kimerüléséig nyújthatók
be.
A támogatás formája: vissza nem
térítendő támogatás.
A támogatás mértéke:
-A+ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén a bolti ár
50 %-a, de maximum
25.000,-Ft / háztartási gép
-A++ és A+++ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén a
bolti 50 %-a, de maximum
35.000,- Ft / háztartási gép
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A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók:
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon(https://uszt-hgcs.hu) keresztül
nyújthatja
be
a
www.magyarorszag.hu
Kormányzati
Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban további részletes felvilágosítás az ÉMI Nonprofit Kft. alábbi
elérhetőségein kérhető.
telefon: (+36) 1 372 6516;
e-mail: pki@emi.hu
1,1 milliárd forint támogatás
homlokzati nyílászárócserére
Pályázat tárgya:
A pályázati úton elnyerhető forrás
által lehetővé válik a lakóingatlanok elavult állapotú, gyenge minőségű homlokzati nyílászáróinak
cseréje. A megvalósuló beruházások révén jelentős mértékben

csökkenthető az épületek energiavesztesége és a szén-dioxidkibocsátás.
Támogatás igénybevételére
jogosultak köre:
azon magánszemélyek vehetnek
részt, akik a pályázattal érintett
lakóépület tulajdonosai és azt
életvitelszerűen lakják.
Támogatható tevékenységek köre, pályázat benyújtásának ideje:
Pályázatot benyújtani legfeljebb 4
lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képező lakás korszerűsítésére
lehet. Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújthatnak be pályázatot.
A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség 40 %a lehet, azzal a kitétellel, hogy a
pályázatonként (lakásonként) adható támogatás nyílászárócsere
esetén bruttó 450 000 forint, míg
a lakások nyári hővédelmének javítását célzó, árnyékoló vagy ár-

nyékvető szerkezetek beépítésével
kombinált nyílászárók cseréje esetében legfeljebb bruttó 520 000
forint lehet.
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújthatja be az a természetes személy, aki a megvalósítás
helyszínéül szolgáló ingatlan – tulajdoni lapon szereplő – tulajdonosa és ügyfélkapus regisztrációval
rendelkezik
a
www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon. A portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetésétől lehetséges.
A pályázatokat benyújtani pedig a
meghirdetéstől számított 30. naptári napot követően, a pályázat
lezárásáig vagy a rendelkezésre
álló forrás kimerüléséig lehet. A
részletes pályázati dokumentáció
elérhető a kormányzati portálon, a
Zöld
Beruházási
Rendszer
(www.zbr.gov.hu) és a pályázatkezelő
ÉMI
Nonprofit
Kft.
(www.emi.hu) honlapjain.

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
Meghívó Szüreti Bálba
A Békéscsabai Városi Nyugdíjas
Egyesület 2014. október 17-én
16 órai kezdettel zenés, batyus
táncmulatságot rendez.
Belépőjegy:
tagoknak 500 Ft
nem tagoknak 700 Ft
Helye:
Békéscsaba, Dózsa György út 35.
Minden tagunkat és vendégeit szeretettel várjuk.
Falusi vendéglátó képzés
A képzés célja: szakmai felkészítés,
kezdő falusi vendéglátók és vidéki
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szolgáltatóként tanyagazdaságot,
farmgazdaságot működtető magánszemélyek, kis- és mikro vállalkozások
számára.
Kezdés ideje: 2014. október 18.
Helyszín:
Báránd: Koroknai Porta,
Szarvas: SZIE Tessedik Campus
Képzési napok:
október 18-19: Báránd
október 25-26.: Szarvas
november 1-2.: Báránd
A képzés költségei: 50.000 Ft +
10.000 Ft regisztrációs díj + 10.000
Ft vizsgadíj, amelyről a hallgatók
számlát kapnak. A FATOSZ tagszervezeteinek tagjai kedvezményesen
veheti igénybe a képzést: 40.000Ft+

10.000Ft regisztrációs díj +
10.000Ft vizsgadíj
A díj befizetése: A regisztrációs
díjat a jelentkezés elfogadásának
visszaigazolását követően, míg
a képzés díját a képzés végéig
kell megfizetni (átutalni) a
FATOSZ bankszámlájára. A képzési díjon felül a hallgatókat terhelő költségek: a szállás, utazás
és az étkezés költsége
A szervező a Falusi és
Agroturizmus Országos Szövetsége és a Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesület.
Bővebb információ:
agroturizmus@t-online.hu
falusit.bekesm@gmail.com
E-Napraforgó

13-án (hétfőn) 16.30 A rendezvény ünnepélyes
megnyitója
17.00 Hírverés. Közönségtalálkozó Takács Bence Ervinnel, az M1 Híradó munkatársával
14-én (kedden) 18.00 Élő emlékezet − múltunk
értékei.
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők. Könyvbemutató
15-én (szerdán) EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT!
17.00 Egészséges életmód − éljünk egészségesebben!
Kovácsné Varga Tünde Zita előadása
11.00-17.00
Egészségnap a könyvtárban! Ingyenes szűrések, mérések, bio kóstoló
16-án (csütörtökön) OLVAS AZ ORSZÁG!
11.00 Kiss Ottó: Szusi apó álmot lát. Rendhagyó irodalomóra
17.00 Bemutatjuk Németh Miklós alkotásait a
Magyar Festészet Napja alkalmából
18.00 Tinkó Máté: Amíg a dolgok rendeződnek.
Kötetbemutató est.
A szerzővel Székely Örs és Vass Norbert beszélget. Zenei közreműködő: Palágyi László.
17-én (pénteken) MEGOSZTOTT ÖRÖMÖK
15.00 Ferge Béla interaktív zenei előadása
17.00 Adni
is,
kapni
is
öröm.
Vendég: Gróf Jeanne-Marie Wenckheim Dickens
18-án (szombaton) MEGOSZTOTT ÖRÖMÖK
9.00 Illyés Gyula VII. Nemzeti vers- és prózamondó verseny (NMI)
19-én (vasárnap) KÖNYVES VASÁRNAP
9.00-14.00 Helyismereti séta Békésre, a 60 éves
Püski Sándor Városi Könyvtárba
14.00-18.00 Megbocsátás napja. A késedelmi
díjaktól eltekintünk!
14.00-18.00 Állati jó nap a könyvtárban
(állatvédő szervezetek bevonásával)
15.00 Interaktív zenés gyermekműsor a Katicabogárka előadásában
Egész héten kedvezményes beiratkozással várjuk
a régi és leendő olvasóinkat!
A rendezvényeink ingyenesek!

2014. október
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A Békéscsabai Napsugár Bábszínház októberi előadása

Békéscsabai Jókai Színház műsorajánlata

Bálint Ágnes: Az elvarázsolt egérkisasszony

Ifj. Mlinár Pál – Falusi László:
Ládafia

Fáni és Surranó barátok. És egerek. Ez még így nem sejtet semmi
különöset.
Ám Fáni mézeskalács boszorkánynyá változik és elrepül. Persze, a
kis seprűjén. Furfangos-szigeten
ezer kaland vár rá - később Surranóra is.
A Húsvéti Nyulak meg akarják kóstolni, Hercsula macska és Vadmacska sógor egerekre vadásznak...
De végül Cukoranyó - akihez a
nagy hóesésben Fáni bekéredzkedett - rájuk lel és minden jóra fordul.

Játsszák: Balázs Csongor, Csortán
Zsóka, Czumbil Emőke, Czumbil
Örs, Szőts Orsi
Zeneszerző: Pribojszki Mátyás
Díszlet-, báb-, és jelmeztervező:
Grossmid Erik
Tervezőasszisztens: Németh Ábel
(iskolai hallgató)
Rendezőasszisztens: Nagy Ildikó
Rendező: Czipott Gábor
Bemutató: 2014. október 11. 16
órakor az Ibsen Stúdiószínházban
A további előadások időpontjáról
bővebb információ található a
www.napsugarbab.hu oldalon.
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A Békéscsabai Jókai Színház idei
évadának első előadása egy régi/
új darab, már közel 20 éves azaz
alap, amit idén tavasszal újítottak
fel, és amit most ismét láthat a
nagyérdemű ifjabbik nemzedéke,
de újragondolva, kicsi másként,
mint eddig valaha. A Balassi Táncegyüttes és a Békéscsabai Jókai
Színház koprodukcióját október 8án láthatja először a közönség.
A klasszikus népmesei motívumokat felvonultató történet a néptánc segítségével tárja elénk Szerencsés Dániel kalandjait, küzdelmeit, próbatételeit, hogy aztán a
végén... De azt már nem árulhatjuk el, mert ezt látni kell!
Apáti Miklós: K und K (Karády
katonái)
Apáti Miklós K und K (Karády katonái) zenés víziójátékát Merő Béla
rendezésében mutatja be színházunk. A darab az Amerikába emigrált Karády Katalin visszaemlékezéseiből villant fel képeket, melynek során nemcsak a színésznő
kalandos, legendássá vált és zaklatott élete bontakozik ki, de a közelmúlt magyar történelme is megjelenik.
Bemutató: november 7. 19 óra

Donizetti: Don Pasquale - a Magyar Állami Operaház Gördülő
Opera programja
A kecskeméti Katona József Színház közönsége láthatta először
Káel
Csaba DonPasqualerendezését. Az előadás sikerrel
debütált, Szendrényi Éva különleges díszletében modern és könynyed előadással adott ízelítőt az
opera műfajából a Magyar Állami
Operaház társulata. Az előadást
Köteles Géza vezényelte.

A békéscsabai közönség november 10-én 19 órától tekintheti
meg az előadást a Jókai Színházban.
Színházi bérletek a 2014/2015-ös
évadra
FELNŐTT ÉS DÍSZBEMUTATÓ
BÉRLET:
1. Választható:
Kurt Weill – Bertolt Brecht: KOLDUSOPERA
vagy:
Bartus Gyula: LOVAK
2. John Steinbeck: EGEREK ÉS
EMBEREK
3. Federico García Lorca: BERNARDA ALBA HÁZA
4. Talamba - Cimbali: ORIENT
EXPRESS
5. + EGY VÁLASZTHATÓ STÚDIÓSZÍNHÁZI DARAB
•Brestyánszki B.R.: Csörte
•Neil Simon - Marvin Hamlisch:
Kapj el
•Egressy
Zoltán:
Sóska,
sültkrumpli
E-Napraforgó

•Tennessee Williams: Üvegfigurák
•Sütő András: Advent a Hargitán
•Kulcsár Lajos: Zserbótangó
IFJÚSÁGI BÉRLET: középiskolások
és főiskolások részére
1. John Steinbeck: EGEREK ÉS
EMBEREK
2. Federico García Lorca: BERNARDA ALBA HÁZA
3. Talamba - Cimbali: ORIENT
EXPRESS
+ EGY VÁLASZTHATÓ STÚDIÓSZÍNHÁZI DARAB
Brestyánszki B.R.: Csörte

Neil Simon – Marvin Hamlisch:

Kapj el
Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli
Tennessee Williams: Üvegfigurák
Sütő András: Advent a Hargitán
Kulcsár Lajos: Zserbótangó
DIÁKBÉRLET:
kisdiák bérlet: általános iskola 5-6.
osztályos diákoknak
1. Belinszki Zoltán-Gulyás Levente-Varga Viktor: HOLLE ANYÓ
2. KLASSZIKUS KOMÉDIA
ORIENT EXPRESS
nagydiák bérlet: általános iskola 78. osztályos diákoknak
1. Belinszki Zoltán-Gulyás Leven-

te-Varga Viktor: HOLLE ANYÓ
2. KLASSZIKUS KOMÉDIA
ORIENT EXPRESS
MESEBÉRLET: óvodások, általános iskola 1-4. osztály
1. ifj. Mlinár Pál - Falusi László:
LÁDAFIA
2. Belinszki Zoltán-Gulyás Levente-Varga Viktor: HOLLE ANYÓ
Dés László-Geszti Péter-Békés Pál:
A DZSUNGEL KÖNYVE
Bővebb információ:
Tel.: 66/519-550
Email:
szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK...
Október elején megjelennek az
első uniós pályázatok
Október első napjaiban megjelennek az első európai uniós pályázatok, és az év további részében,
még a magyar operatív programok
uniós jóváhagyása előtt további
kiírások várhatók - mondta
Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára Budapesten a Napi Gazdaság konferenciáján.
Hozzátette, hogy "tömegesen" az
operatív programok elfogadása
után, jövő év elején jelennek majd
meg a 2014-2020 közötti fejlesztési időszak forrásaira vonatkozó
pályázatok.
A helyettes államtitkár kitért arra
is, hogy bár végleges döntés még
nincs erről, de a kormány változásokat tervez a biztosítéknyújtási
kötelezettséggel kapcsolatban. A
helyettes államtitkár kifejtette:
figyelembe vennék, hogy a kedvezményezettek mennyire járulnak
hozzá a közterhekhez, így például
a befizetett összeg mértékéig garanciamentesen juthatnának hozzá a forrásokhoz, a fenntartási időszakban pedig akár 50-ről 10 szá2014. október

zalékra csökkenhet a biztosítéknyújtási szükséglet.
Csepreghy Nándor emlékeztetett
arra, hogy 2014 és 2020 között
mintegy 12 000 milliárd forint európai uniós fejlesztési forrás áll
Magyarország
rendelkezésére,
amit ki kell használni, mert nem
tudni, hogy lesz-e még ilyen időszak, amikor ekkora keretösszegben lehet fejleszteni. A 10 operatív programra 8737 milliárd forint
áll majd rendelkezésre, amelynek
85 százaléka uniós, a maradék pedig hazai költségvetési forrás. Az
operatív programokra rendelkezésre álló összeget egészítik ki a
közvetlenül Brüsszelből érkező
támogatások - fűzte hozzá a helyettes államtitkár.
Az operatív programok közül kiemelte a területi, illetve a gazdaságfejlesztési programokat, amelyekben a gazdaságfejlesztési források legnagyobb része koncentrálódik. Csepreghy Nándor hangsúlyozta: az előző programozási
időszakkal ellentétben világosak a
prioritások, a kitörési pontok, és
azok a nemzeti célkitűzések, amelyekhez igazodniuk kell a fejlesztéseknek.

A fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő fejlesztéseket kell támogatni, olyanokat, ahol a kedvezményezettek
nem "mentőövként" tekintenek a
fejlesztési támogatásokra, és
nemcsak
európai
uniós
"ingyenpénzből" fejlesztenek mondta a helyettes államtitkár. A
Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Programról (GINOP)
Csepreghy Nándor elmondta: a
2600 milliárd forintos keret a két
legfontosabb nemzeti célkitűzés vagyis a foglalkoztatási ráta 75
százalékra, és a GDP-arányos kutatás-fejlesztési (k+f) források 1,8
százalékra emelése - megvalósítását segíti.
A GINOP prioritásait részletesen
ismertetve a helyettes államtitkár
elmondta: támogatják a kis- és
közepes vállalkozásokat (kkv-kat),
a kutatás-fejlesztést és az innovációt. Utóbbi kapcsán megjegyezte: a nagyvállalatokat érdekeltté
kell tenni abban, hogy a kkv-kat
bevonják k+f tevékenységükbe,
így az a nagyvállalat, amely így
tesz, jogosult lesz uniós vagy hazai forrásokra. Támogatni kell az
infokommunikációs fejlesztéseOldal 14

ket, az energetikai beruházásokat
és a foglalkoztatás bővítését, valamint a turizmust is. Utóbbi területen azonban jelentősen csökken a
vissza nem térítendő források aránya - hívta fel a figyelmet
Csepreghy Nándor.
A főbb szabályozási újítások között
említette, hogy megalapozottabb,
összehangoltabb lesz a stratégiai
végrehajtás-tervezés, és fókuszáltabbak lesznek a pályázatok. Kitért
arra is, hogy csökkenteni kell a
megvalósításhoz közvetetten kapcsolódó költségeket, ezért projektmenedzsmentre (ez pályázatírást
is jelenthet) a korábbi 12 százalékkal szemben maximum 2,5 százalékot lehet majd elszámolni, és csökken az elszámolható összeg a közbeszerzési tanácsadásra, műszaki
ellenőrzési szolgáltatásra és kommunikációra is. Ha pedig a Széchenyi Programirodát használja fel a
vállalkozó az adminisztrációban
részt vevő partnerként, akkor ez a
pénz nála marad.
forrás: www.kormany.hu
Elérhetők a végleges 2013. évi
közművelődési statisztikai adatok

az Emberi Erőforrások Minisztériuma országos működési körű közművelődési
háttérintézménye
alapfeladataként ̶ országos feldolgozó központi szerepkörben és
területi irodai hálózatával ̶ vesz
részt a közművelődést érintő ágazati statisztikai adatszolgáltatás
adatainak összegyűjtésében, rögzítésében,
értékelésében.Országosan a Nemzeti Művelődési Intézet 19 megyei irodája
koordinálta az adatgyűjtést és végezte az adatok első ellenőrzését;
Budapesten a Budapesti Művelődési Központ látta el ezt a feladatot. Az adatszolgáltatás célja szerinti teljes körűség és pontosság
elérése érdekében a Nemzeti Művelődési Intézet számos szakmai
fórumot szervezett, emellett telefonos és email tanácsadással segítette a kitöltőket. A 2013-as év
összesített közművelődési statisztikai adatállományát a Stratégiai
Fejlesztési Főosztály kutatói elemzik, melyből egy rövid összefoglalót adunk most közre. A statisztikában figyelemmel kísért főbb közművelődési tevékenységek jellemzőinek országos adatai azt bizonyítják, hogy Magyarországon a
közművelődési ágazat intézményei, szervezetei összességében
betöltik küldetésüket, hatékonyan
segítik a közérdekűnek tekintett
közművelődéshez való jog gyakorlását, a közcélú közművelődési
tevékenységek támogatását.

A statisztika feladata és célja,
hogy valósághű és tárgyilagos képet adjon a társadalom állapotáról és változásairól az államhatalmi szervek, a társadalom szervezeteinek, tagjainak, a hivatás gyakorlóinak. A cél elérése érdekében az adatok felvételét, tárolását, átadását, átvételét, elemzését, szolgáltatását, közlését a statisztikáról szóló törvény szabályozza.
A közművelődési tevékenységet
végző szervezetekre a statisztikai
adatgyűjtés keretében az adatszolgáltatási kötelezettség az Országos
Statisztikai Adatgyűjtési Program
1438 számú jelentés elektronikus
kitöltésével teljesíthető a http.//
kultstat.emmi.gov.hu honlapon. A Az amatőr művészeti csoportokNemzeti Művelődési Intézet, mint ban 338 ezer fő tevékenykedett, a
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klubok – körök – szakkörök esetén ez a szám 559 ezer fő volt.
Képzéseken 441 ezer fő, ismeretterjesztő előadásokon 740 ezer
fő szerezhetett új ismereteket
2013-ban. 124 ezer rendezvényen
összesen 26 millió fő művelődhetett-szórakozhatott. A közművelődési szervezetek, művelődési házak-színterek szolgáltatásait 2013
-ban összesen 67 millióan vették
igénybe. A közművelődési statisztikából kimutatható trendekről a
Nemzeti Művelődési Intézet öszszefoglaló elemzést jelentet meg.
A Nemzeti Művelődési Intézet az
ágazati statisztikai adatszolgáltatás valósághűsége és tárgyilagossága javítása érdekében megkezdte a közművelődési tevékenységet végző szervezetek országos
adatbázisának kiépítését. Az
adattár tartalmazza az országban
feladatot ellátó települési önkormányzatokat, közművelődési intézményeket. A 2014-ben nem
jelentő 1067 települési önkormányzat tekintetében elvégzett
100%-ban eredményes pótadatgyűjtés beépült az adatbázisba. A
közművelődési
tevékenységet
végző civil szervezetek listája a
KSH-tól kerül átvételre. A jelentés
köteles szervezetek előzetes értesítése az adatbázis alapján valósul
meg. Az adatgyűjtés eredményességét az adatbázishoz képest lehet majd értékelni. Magyarországon az állam és a települési ön-

kormányzatok számára kötelező
feladat közművelődési közösségi
színterek-művelődési házak fenn-

E-Napraforgó

tartása, működtetése, a lakosság
öntevékeny művelődési tevékenységének támogatása. A közművelődési feladatellátók munkáját országosan a Nemzeti Művelődési Intézet és megyei irodái, Budapesten
pedig a BMK segíti szakmailag. E
szakmai munka része az a folyamat
is, amelynek során sor került az
adatlap reformjára. Az adatlap változása a 2015. évi adatok gyűjtését
már érinti, így az Intézet ez év végén fogja tájékoztatni az adatszolgáltatókat.
forrás: www.nmi.hu
CSR térkép
Idén nyáron olyan projekt vette
kezdetét a Civil szektorban, amiről
mindenféle nagyzolás nélkül állítható, hogy sok tekintetben egyedülálló ma Magyarországon! Ennek
a projektnek a népszerűsítéséről
szóló kampányainkhoz keresünk
médiapartnereket.
A projektet a CivilSupport Nonprofit Kft. és a Kreater Társadalmi Innovációs Ügynökség közösen dolgozta ki. Elsőszámú célja, hogy
megismertesse a társadalmi innováció fogalmát, majd ez alapján
egyértelművé tegye a két szervezet
által elkészítendő CSR térkép jelentőségét.
De mi is az a CSR térkép?
A CSR Térkép egy olyan társadalmi
innovációs eszköz, amely egyedi
módon köti össze a gazdasági és a
civil szektort, és biztosít e kettő
között megfelelő kommunikációt.
Az eddig többnyire esetlegesen
szervezett vállalati CSR projekteket
egy adatbázis segítségével összeköti a vállalat által támogatni kívánt társadalmi ügy területén aktív, eredményes civilekkel.
A CSR Térkép segítségével így találkozik a finanszírozási és megvalósítási képesség a civil oldalról hozzáadott problémaismerettel, elkötelezettséggel és szaktudással. Az
együttműködést és a bizalom meg-

2014. október

tartását kidolgozott mérési módszertan segíti, amely szerint mindkét fél pontosan láthatja befektetett erőforrásainak felhasználási
hatékonyságát.
Ez jól hangzik, de miért közérdekű
ügy?
Ezzel a megoldással olyan szaktudást és tőkeerőt összefogó keretrendszert
tudunk
létrehozni,
amellyel hazai viszonylatban eddig
elképzelhetetlen megvalósító képesség áll majd rendelkezésre a
társadalmi ügyek gondozásához.
Ezek pedig a mi ügyeink, mindanynyian érintettek vagyunk.
A CSR Térkép létrejöttének és tartalmi fejlődésének előfeltétele,
hogy az érdekelt felek és a közvélemény is azonos módon gondolkozzon a társadalmi felelősségvállalás és társadalmi innováció fogalmáról.
Ezért indítjuk fogalomtisztázó és
népszerűsítő kampányunkat.
 Megvalósult, jó példákat,
ügyeket mutatunk be a társadalmi
innováció, társadalmi felelősségvállalás területén - civil, vállalati
és társadalmi vállalkozási példákon
keresztül
 Bemutatjuk, értelmezzük a
társadalmi innováció fogalmát –
olyan embereken segítségével,
akiknek ez mindennapi gyakorlat:
kutatók, szervezetfejlesztők, civil
szektornak szolgáltatók.
Pályázatot írunk ki, és a legjobb
projektötletek szervezeteit megfelelő szponzorokkal kapcsoljuk öszsze. A kampányban közzétett pályázatra jelentkező civil szervezetek közül 10 szervezetet 5 hetes
képzéssel felkészítünk egy szponzori találkozásra.
Amit fel tudunk ajánlani:
 Közel ötven innovátor története, portrék, interjúk már megvalósult társadalmi innovációkról
 Elkészített hang- és írott interjúk, portrék, ismertetők, háttéranyagok



Kapcsolat és háttéranyag az
interjúalanyokhoz
Médiatámogatói megjelenítés.
Amennyiben lehetőséget lát és
tartalmilag összeegyeztethetőnek
látja a fenti témát médiafelületéhez, kérjük, jelölje meg a területeket és interjúalanyokat, anyagtípusokat, amelyekre igényt tartanának.
A támogatás, amit kérünk:
A téma feldolgozása, adaptálása,
publikálása a média sajátosságait,
a választott témák feldolgozási és
szerkesztési elveit figyelembe
véve. Számunkra elsősorban a
témának a hangsúlyos médiajelenléte a cél.
Kik vagyunk mi?
A 2012-ben alapított CivilSupport
Nonprofit Kft. célja a társadalmi
szervezetek elindítása a fenntarthatóság, hatékonyság, nagyobb
megvalósító képesség irányába.
Ehhez széles körű szolgáltatásokat
nyújt, pénzügyi, kommunikációs,
jogi, szervezetfejlesztési területeken.
„Olyan világért dolgozunk, amelyben a társadalmi szervezetek tevékenysége hozzájárul ahhoz,
hogy az állampolgárok aktív formálói legyenek saját közösségeiknek.”
A Kreater Társadalmi Innovációs
Ügynökség 2010 óta azon dolgozik, hogy a társadalom és a gazdaság egyre több szereplője gondoljon magára változtatni képes,
megvalósító erőként. Céljuk, hogy
egyetlen társadalmi innovációs
ötlet se vesszen el. A vállalati és
civil szektor, magánszemély ötletgazdák összekapcsolásával segítik
az innovációk megvalósulását.
“Társadalmi innovációt katalizálunk, ötleteket, lehetőségeket és a
valóságot kapcsoljuk össze”
Bővebb tájékoztató: http://
civilsupport.hu/szolgaltatasok/
csr_terkep_bev
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Ötödszörre szervezi meg az
Ökotárs az Év Fája Versenyt
2014. szeptember 10. és október
31-e között idén 15 fa közül választhatja ki a közönség kedvencét.
A versenyre májusban lehetett
nevezni, ekkor bárki küldhetett
egy fát egy történet kíséretében. A
nevezett 66 egyed közül a zsűri
azokat válogatta be a döntőbe,
melyek a legerősebb közösségi
háttérrel rendelkeznek
Bővebb információ:
http://evfaja.okotars.hu/

Szösszenet egy életútból
Azon tűnődöm, miként is lehet egy ember tevékenységét bemutatni? Elmondani mindazt, amiért él, cselekedik a közösségért, a családért, az élet rögös útján! Mi az, ami motiválja, hogy a „szépkorúak” társadalmi, emberi szerepe, hovatartozása, jelentős pozícióhoz
jusson ebben a rohanó digitalizált világban? Turbucz Gyuláné, mindenki Icusát, a Körösladányi „Őszikék” Nyugdíjas Klub, és az Észak- Békés Megyei Nyugdíjas Szervezetek Egyesületének vezetőjét szeretném bemutatni. Mindig szívesen tartózkodik az emberek között
munkaidőben és szabadidőben egyaránt. A nyugdíjas klubbal aktív korában, ügyvezetőként került kapcsolatba, mint mecénásuk. A nyugdíjasok vendégszeretete, életvidámságuk, érdeklődésük a
világ dolgai iránt, már az első óévbúcsúztatón elragadta. Ekkor kérték fel, hogy gazdaságvezetőként segítse
tovább a klub munkáját. Azóta még több embert megismert, és közelebb került, mélyebben bele lát, a szervezetek fenntartási, működtetési tevékenységébe. Munkáját városi szinten 2008-ban Körösladányért Elismeréssel, arany gyűrűvel jutalmazták. Különös érzéke van ahhoz, hogy figyelembe vegye, minden ember
más egyéniség és a siker érdekében mindenkivel meg kell találni az összhangot. Személyes aurája mindenkiben bizalmat ébreszt irányában, és a nyugdíjas klub felé. Egy jó szó, érdeklődés a személyek iránt, ügyintézés, tanács, mind-mind arról tanúskodik, hogy szívén viseli az idősek problémáját. 2010-ben megválasztották mind a két szervezet – 11 település 16 tagszervezete – vezetőjének. Minden szabadidejét, energiáját
a két szervezet működtetésébe fekteti. Ennek eredménye: jól működő szervezetek, összefogott kulturális,
közéleti, megyei, országos egészségügyi, külföldi programok. 2005-ben kapcsolódtak a „KörösiekLadányiak” kulturális találkozója megszervezéséhez, mely minden évben más helyszínen kerül megrendezésre! Nem kis feladat, de a siker bizonyítja az elgondolás pozitívumát. Erre jó példa Turbucz Gyuláné személye, aki a közösséget olyan irányvonalon koordinálja, hogy a megbecsülés, szeretet összetartozás dominál. Elve: nem csak az Évek adnak Életet, az Élet is adhat Éveket! Hite, szorgalma, tenni akarása csodálatra
méltó, hiszen félre teszi minden gondját a közösségért! Kívánom, a nyugdíjas kollektíva nevében, hogy még
sok-sok esztendőig tartson ez a tenni akarása-értünk az Idősödő korosztályért, erőben-, egészségben!
„Tedd azt, amiben hiszel, és higgy abban, amit teszel!”
Jónás Sándorné, a Körösladányi "Őszikék" Nyugdíjas Klub, és az Észak-Békés Megyei Nyugdíjas Szervezetek Egyesületének titkára
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KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE SZOLGÁLTATÁSAI
Tanácsadások civil szervezetek részére:
Pályázati tanácsadás:
a civil szervezetek számára kiírt pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás: megfelelő kiírások felkutatása, adott pályázaton való részvétel feltételeinek, a megvalósítással járó jogi és pénzügyi kötelezettségek, a pályázatban rejlő lehetőségek és veszélyek ismertetése, dokumentáció összeállításával,
elszámolással, fenntartási időszakkal kapcsolatos technikai, szakmai tanácsadás.
Nemzeti Együttműködési Alap pályázataival kapcsolatos tanácsadás:
- pályázati kiírások tartalmának és a pályázat benyújtás, megvalósítás folyamatának ismertetése
- szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalók bemutatása
A személyes tanácsadás díja: 2000 Ft/óra
EPER rendszer használati tanácsadás:
az EPER pályázati rendszer használatának megtanítása, hogy a szervezet szakszerűen pályázhasson, módosíthasson illetve írhassa meg szakmai és pénzügyi beszámolóját!
- Regisztráció elkészítése
- Elektronikus pályázat benyújtása, szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítésének ismertetése,
bemutatása
A személyes tanácsadás díja: 2000 Ft/óra
Civil szervezetek létrehozásával, működtetésével kapcsolatos tanácsadás:
civil szervezetek létrehozásával kapcsolatos alapvető tudnivalók, adatlapok, formanyomtatványok
és kitöltésükkel kapcsolatos ismeretek átadása, gyakorlati segítségnyújtás civil szervezetek működtetéséhez
A személyes tanácsadás díja: 2000 Ft/óra
Könyvelési és adózási tanácsadás:
a civil szervezetek alapításának, működtetésének, közhasznúsági fokozatával, illetve az ügyfelek
nem pályázati forrásból megvalósuló programjainak, szolgáltatásainak könyvelési és adózási kérdéseivel kapcsolatos tanácsadás.
A személyes tanácsadás díja: 3000 Ft/óra
Helyszín: Ibsen Ház—Békéscsaba, Andrássy út 3. (I. emelet)
A személyes tanácsadások igénybevételéhez előzetes egyeztetés szükséges a civil@kfbme.hu e-mail elérhetőségen, vagy a 66/333-263-as telefonszámon!
Napraforgó
Kiadja: a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Pf.: 570.
E-mail: civil@kfbme.hu
Szerkesztő: Butora Hajnalka;Urbancsok Győző Mátyás
Felelős kiadó: Pocsajiné Fábián Magdolna
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