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KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
„ Belül kell felépíteni a házat!”
Ezen címszó alatt járták körbe – a Közösségfejlesztők
Békés Megyei Egyesülete szervezésében – a közösségi
tér és az ott folyó szakmai tevékenység összefüggéseit
a szanazugi bentlakásos civil műhely résztvevői hétvégén a vízügy üdülőjében. A közel 40 résztvevő a
megye különböző településeiről érkezett, többek között
Tótkomlósról, Battonyáról, Nagyszénásról, Békésről,
Végegyházáról, Tarhosról és Békéscsabáról.
A jelenlévők elsőként megtekintették a „Belül kell felépíteni a házat” — Faluház mozgalom és közösségfejlesztés c. filmet, amely a Makovecz Imre és mögötte
álló építészeti team, valamint a közösségfejlesztők
közös tevékenysége eredményeképpen létrejött művelődési házi mozgalom
kialakulását, történeti fejlődését mutatta be. Péterfi Ferenc közösségfejlesztő a
filmhez kapcsolódóan tartott kiegészítő előadást, melyben részletesen kifejtette
az alulról szereződő, öntevékeny mozgalmak, közösségek szerepét a fenti
közösségi terek tevékenységének kialakulásában.
Ezt követőn Tóth Balázs terület - és településfejlesztő geográfus prezentációjában megismerhettük egy érdekes kutatás eredményeit, amely Békéscsaba köztereinek „kihasználtságát” tárta fel. Jobbágy Mária szervezetfejlesztő a közösségi tér belső kialakításáról, és annak a szerepéről beszélt, kiemelve az egyén, a
„használó” szerepét. A szakmai műhely keretében a jelenlévők megismerhettek jó gyakorlatokat, valamint a civilek, közösségek számára fontos helyi szolgáltatásokat is. A fiatalokat érintően Buzder Brigitta ifjúsági referens előadásában tájékoztató hangzott el Békéscsaba város ifjúsági szervezeteiről, valamint a
nyitott terek éjszakája rendezvénysorozatról. Zsótér Mária, Békés megyei ifjúsági szakmai koordinátor az Új Nemzedék Központ tevékenységét mutatta
be. Magné Szaitz Éva, a Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád Megyei Irodájának módszertani referense pedig a Csongrád megyei – többek között kulturális
közmunkások által megvalósított - közösségi kezdeményezésekről adott
tájékoztatót.
Hajnal Edit, a Csabagyöngye Kulturális Központ szakmai osztályvezetője Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a
városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódóan – címmel egy pályázathoz kapcsolódó helyi tervezési folyamat állomásait szemléltette. A szervezők a szakmai
műhely során fontosnak tartották, hogy különböző típusú fenntartó által, másmás helyszínen működtetett közösségi teret mutassanak be, többek között egy
peremkerületi - Jaminai Közösségi
Ház – tevékenységét ismerhették
meg a résztvevők Koszecz Andrea
közművelődési szakember előadásában, valamint Krajcsovics Hajnalka által betekintést nyerhettek
egy civil szervezet – Csabai Szlovák Szervezete – által fenntartott
közösségi tér (Szlovák Kultúra
Háza) hétköznapjaiba is.
A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár változatos, kreatív, több telepü-
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lést érintő munkájáról Albertus László könyvtárigazgató adott tájékoztatót, a pusztaföldvári Integrált Közösségi Szolgáltató Tér tevékenységéről pedig Gyarmatiné Laduver Márta, IKSZT vezető. Nagy érdeklődéssel hallgatták a jelenlévők a Tisza Kálmán Közoktatási Intézményben, a diákok aktív közreműködésével megvalósuló közösségfejlesztő
programok bemutatását, Moldován – Garas Helga pedagógus tolmácsolásában. A találkozó keretében belül több civil szervezet prezentálta a helyi fejlesztő munkáját, többek között a Végegyházi Barangoló
Egyesület, a Végegyházi Sporthorgász Egyesület, valamint a Nagyszénási Csillagászati Kör. A műhely végén a résztvevők – szakember irányításával - saját szervezeti életük hatékonyságával foglalkoztak, öszszegyűjtve a meglévő pozitívumokat, erősségeket, a problémáikat és a civil szektort érintő aktuális tudnivalókat. Számtalan információ és cím gazdát cserélt; a jelenlévők ötleteket, javaslatokat is megfogalmaztak a jövő
évi folytatásra vonatkozóan.
Pocsajiné Fábián Magdolna

EZ TÖRTÉNT...
Múltad hamvából sarjad a jövő!
XVI. Guzsalyos
Népművészeti
Csanádapácán

Nemzetközi
Találkozó

A múltban gyökerező kulturális
örökség minden közösség azonosságtudatának forrása. Szükség van
a hagyományok tudatos
megmentésére, továbbéltetésére.
A Dohánylevél Hagyományőrző és
Hagyományteremtő Egyesület
szervezésében
2016. június 24 –
26 -ig került megrendezésre a XVI.
Guzsalyos Nemzetközi Népművészeti Találkozó. A résztvevő három
községből a polgármesterek
vezetésével összesen 128 vendég
érkezett.
A guzsalyos találkozót először
Apáca, Apátfalva és Kisorosz települései rendezték meg évről évre,
majd 2011-ben Csanádapácát, az
apácai önkormányzatot is a
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szervezők körébe, a guzsalyos
szellemének átörökítésére invitálták. A Guzsalyos találkozókon a
részt vevő települések kultúráját,
hagyományait, szokásait ismerhetjük meg és emberi - baráti
kapcsolatokat építhetünk ki.
2000-ben életre hívott "Guzsalyos"
népművészeti találkozót így négy
település egymást váltva szervezi:
- Kisorosz (más néven
Torontáloroszi - Bánát, Vajdaság,
Szerbia)
- Apáca (Erdély, Brassó megye,
Románia)
- Apátfalva (Magyarország)
- Csanádapáca (Magyarország)
A 2011-ben az erdélyi Apácán
rendezett Guzsalyoson a
csanádapácai küldöttség is
részt vett. 2012-ben Csanádapáca, egyesületünk részvételével megrendezhette a találkozót. 2015-ben az erdélyi Apácán Oláh Kálmán Csanádapáca

polgármestere ismét átvehette a
guzsalyt, így a jogot is a rendezvény szervezésére.
Mi is az a guzsaly? A guzsaly a
fonás szerszáma. Hosszú, olykor
díszesre faragott bot, melyre felkötötték a fonásra szánt kender,
gyapjú, len előkészített anyagát. A
szoba neve, ahol a közösségben
végzett fonás történt, a guzsalyas.
A felkötéshez gyakran díszes szalagot használtak. A díszes guzsalyt
alkalmanként szerelmi ajándékként
is készítette a legény kedvesének,
vagy a barátság jeléül adták
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egymásnak az emberek. Ez utóbbi
szellemében jár körbe a guzsaly a
négy település között.
Mit
is
jelent
nekünk,
csanádapácaiaknak a Guzsalyos?
A hazai és határon túli magyarság
kultúrájának, hagyományainak
megismertetésén, felelevenítésén és
népművészeti köreinek bemutatásán túl. Sírva, nevetve találkozni,
örvendezni, kérdésekkel ostromolva a többieket, Veled mi történt,
amióta nem találkoztunk itt a
Guzsalyoson? Nagy öröm tagjának
lenni ennek a magyarság értékeit
ápoló
és
átörökítő
együttműködésnek.
Közel 250 főt megmozgató kulturális programoknak az Arany János
Művelődési Ház és a mögötte lévő
Sportcentrum adott otthont. Rendezvény sikeres megvalósítását
Csanádapáca Község Önkormányzata és a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázati támogatás is
segítette.
Az évek alatt kialakult szokások
meghatározzák a Guzsalyos
találkozók szerkezetét.
Pénteken a vendégek fogadását követően kulturális műsort szerveztünk, ahol bemutatkoztak az okányi
néptáncosok, majd Csikós Gábor és
barátainak könnyűzenei koncertjét
hallgathattuk meg. Szombaton a
térség látnivalót bemutatva Gyopárosfürdőre utaztak vendégeink.
Az este a helyi óvodások, iskolások,
Rakonczai Kata Bíborka és Csikós
Nándor, a békéscsabai Hétpróbás
tánccsoport, a csanádapácai dalkör
műsorával kezdődött, majd a települések hagyományait, kulturális
értékeit bemutató műsorokkal folytatódott. Vendégül láttuk Apátfalva
Hagyományőrző Csoportját és a
Kerekes Márton Népdalkört és
Citerazenekart, Apáca községből a
Színjátszó csoportot és az Evangélikus Nőegylet és Énekkart, Kisoroszt
pedig a Testvériség- Egység Kultúregyesület Gyöngykaláris Vegyes
Kórusa, valamint Laczkó Márta és
Ördögh Lóránt képviselték.
A Dohánylevél Egyesület néptánc
és színjátszó csoportja a Tekergő
zenekar kíséretével lakodalmi előkészületeket bemutató műsorral
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készült, melynek címe:
„Lakodalom lesz a mi utcánkban!”. A gálaestet bállal zártuk.
Vasárnap az ökumenikus istentiszteletet követően a Civil Házban
Menyasszonyi ruha kiállítással
vártuk az érdeklődőket. Délután a
Körösök Völgye Vitézi Bandérium
műsora szórakoztatta jelenlévőket.
Az Dohánylevél Egyesület főzőcsapata is részt vett a vendéglátásban, ahol egymás gasztronómia
é r t é ke i t i s me r h e t tü k m e g .
A három napos rendezvénysorozat az önkormányzaton és a civil
szervezeteken kívül több helyi családot is érintett. A vendégségbe
érkezők nagy részét családok
látták vendégül, a már több éve
kialakult baráti kapcsolatoknak
köszönhetően.
Víghné Békési Katalin Zsófia
egyesület elnöke
Ételosztás
A Mentálhigiénés Egyesület
Békésen a Borosgyán utcai házában alternatív ételosztást szervezett július 31-én 11-órától 13 óráig.

Az ételosztást Békés városában élő
pszichiátriai és szenvedélybetegek
és hozzátartozók részére szerveztük, ahol közel 30 családnak több
mint 60 adag ételt osztottunk szét.
Közösségi és nappali ellátásunk 74
ellátottra és hozzátartozóikra
terjed ki. Rehabilitációjuknak és
reszocializációjuknak szerves
részét képezik a közösségi programok. Terápiás értékű, mikor ki
tudjuk őket hívni sajátos zárt világukból, betegségüket, problémáikat csendesítve megtapasztalják
mások küzdelmeit, megoldásait.
A közös főzés és ételosztás csak a
kerete egy ilyen együttlétnek.
Fő tapasztalás számukra a tanulás

egy elfogadó környezetben. Önelfogadásuk része lehet, hogy látják és
hallják, hogy milyen utakon járnak
más betegek, hogyan viszonyulnak
a problémákhoz más hozzátartozók. Szakképzett, jó felkészültségű
szociális szakembereink
facilitálásával, koordinációjával értékes idő tölthetnek egymással egy
finom ebéd keretében. Az ÉTELLEL
az ÉLETÉRT programsorozatunk
nyitott, nem csak saját klienseink
vehetnek részt, hanem bárki, aki
Békésen és környékén ezekkel a
problémákkal küzd. A vasárnapi
programunkban delegáló partner a
Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ és a Békési Védőnői
Hálózat.
Körömi János
Mentálhigiénés Egyesület elnök
Tanszereket gyűjtenek a kárpátaljai gyermekeknek
Az adományok szállításáról a református szeretetszolgálat gondoskodik, de azok kiosztásában személyesen Bonnyai Sándor, illetve testvére, Anna vállal főszerepet.
A felajánlásokat, amikre
augusztus közepéig számít,
nála is le lehet adni.
Bonnyai Sándor elmondta,
hogy a kárpátaljai magyar
családoknak a mindennapi
megélhetés egyre nagyobb
gondot okoz. Emlékeztetett:
tavaly már megmutatták,
hogy társadalmi összefogással csodálatos dolgokat lehet tenni
egymásért, iskolakezdés előtt
három település gyermekei között
osztottak szét tanszereket, töltötték
meg az iskolatáskákat.
Hangsúlyozta: lehetőséget adtak
arra, hogy a kilátástalanságban, a
reményvesztettségben, mélyszegénységben élő gyermekek és fiatalok tanulhassanak, fejlődhessenek.
Megmutatták az átadott csomagokon keresztül, hogy az odaadó,
önzetlen, tiszta szeretet képes
határokon átnyúlni, és reményt,
bizakodást, hitet lehet nyújtani az
ott élő családoknak.
forrás: Tanszereket gyűjtenek a
kárpátaljai gyermekeknek
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V. Tűzugrás Fesztivál
VIDÁMSÁG, TÁNC, MÓKA A
TŰZ KÖRÜL
Július 2-án ismét birtokba vették a
kunágotai sportpályát a
kézműveskedést, néptáncot, játékos
vetélkedést kedvelő kicsik és
nagyok. Ezúttal már az V. Tűzugrás Fesztivált rendezte meg a Kunágotai Ifúsági Néptánccsoport, és
mivel jubileumról van szó, igyekeztünk színes programsorozattal
várni az érdeklődőket. A hagyományos kézműves foglalkozás és
Betyárolimpia mellett szombaton
első előadását mutatta be a Bála
Bábszínház, Paraszt dartsban tehették próbára ügyességüket a felnőttek és a gyerekek, valamint újdonságként élő szereplős mesetársasjátékban is összemérhették tudásukat
a vállalkozók. A nap folyamán igazi szépségeket lehetett csodálni a
népi bazárban, az éhes és szomjas
vendégeket pedig zsíros kenyérrel,
süteménnyel és limonádéval kínáltuk. Este a tűz és az elkészített lámpások fénye mellett a közönség
ismét láthatott táncbemutatót, majd
mindenki táncra is perdülhetett a
hangulatos muzsika hangjaira.
Köszönet a helyi önkormányzatnak
és a Bereczki Máté Általános Iskolának, valamint minden segítőkész
csoportnak és magánembernek a
támogatásért.
forrás: Kunágota Község időszaki
kiadványa IV. évfolyam, 6. szám
20 éves a Füzesgyarmati Mazsorett
Együttes
A XX. Jubileumi Mazsorett Gálát
utcai felvonulás előzte meg, az
ünnepeltek mellett, szeghalmi és
biharnagybajomi mazsorettek
részvételével, a Csökmői Ifjúsági
Fúvószenekar közreműködésével.
Bere Károly polgármester úr
köszöntőjében kiemelte az együttes
művészeti értékét, eredményességét, a szülők kulcsfontosságú szerepét, az együttműködő partnerek
összefogását, a támogatók segítségét. A Mini, Százszorszép és Napsugár csoportok között fellépett a
szülők formációja, valamint az ala2016. augusztus

pító tagokból álló, sikert-sikerre
halmozó Junior csoport. 5 éves
kitartásáért, példamutató szorgalmáért, jubileumi serlegben részesült: Gergely Gréta Amira, Hegyesi
Ágnes, Imre - Erdős Jázmin,
Jakusovszki Réka Panna, Kádár
Vivien, Kovács Liliána Ildikó, Pálfi
Angelika Ágnes, Szabó Réka Anna.
10 éves kitartó szorgalmas és eredményes munkájáért, a mazsorett
népszerűsítéséért, Füzesgyarmat jó
hírének öregbítéséért, Füzesgyarmat Önkormányzata arany karlánccal jutalmazta: Lázár Flórát,
Szabó Alexa Izabellát és Szőke
Fannit. 15 éves kitartásáért, kiemelkedő művészeti tevékenységéért, a
mazsorett népszerűsítéséért, Füzesgyarmat jó hírének öregbítéséért, a
Füzesgyarmat Önkormányzata
arany medállal köszönte meg
Kovács Laura munkáját.
Köszöntöttük a középiskolából ballagó Kocsán Kitti Anikót és
Korcsok Klárát. Várkonyi Imre –
díjban részesült kiemelkedő közösségi munkájáért, példamutató
szakmai tudásáért és eredményességéért, Pálfi Liza. Az Aggott
Noémi – emlékdíjat, esztétikus
megjelenéséért, harmonikus mozgásáért, belső kisugárzásáért és
ragyogó előadásmódjáért, Gál
Ágnes nyerte el. Megköszöntük
Csordás János, Farkas Józsefné, Gál
Imréné, Kiss Józsefné, Kiss Lajosné,
Kovács Lajos, Kovácsné Czeglédi
Mária Tünde, Lázárné Karas
Mónika és Pálfiné Bíró Éva tevékenységét, akik társadalmi munkában, 10 – 15 éve vesznek részt a
mazsorettekkel kapcsolatos teendőkben. Együttműködő partnereinknek Elismerő oklevéllel köszöntük meg a segítséget. Dr. Dobóné
Vígh Tímeának, Füzesgyarmat
Város Önkormányzatának,
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola kollektívájának, Lurkófalva Óvoda dolgozóinak, a Margaréta Családos Egyesületnek, a Füzesgyarmat Idegen
Nyelvi Oktatásért Alapítványnak,
Zimándújfalu Önkormányzatának
és a Borostyán Egyesületnek.
Füzesgyarmat Város Képviselőtestülete a „Füzesgyarmat Város

Kultúrájáért” díjat adományozta
számomra, amit ezúton KÖSZÖNÖK! Balogh – Tóth Zita a Magyar
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség
elnökségi tagja méltatta az együttest és átadta a szövetség díszoklevelét. A születésnap ajándékozással, kiadvánnyal, tortával és közös
énekléssel zárult. Köszönjük a
bizalmat, a lehetőségeket, amelyre
a legjobb tudásunk szerint
igyekszünk rászolgálni a harmadik
évtizedben.
forrás: 20 éves a Füzesgyarmati
Mazsorett Együttes
Gyulai civilek jártak Aradon
Tovább erősödhet a két település
közti együttműködés
Gyulai civilek, városbarátok látogattak július 14-én Aradra. A városházán Bognár Levente, a testvérváros újraválasztott alpolgármestere
fogadta az Arad–Gyula Kapcsolataiért Egyesület és a Gyulai Városbarátok Köre vezetőit. Szalai György,
Köstner István, Eperjessyné Zsíros
Katalin és Durkó Károly gratulált a
választási eredményhez, és jobbulást kívánt a voksolás után három
nappal balesetet szenvedett Bognár
Leventének. A program már a
Maros túloldalán a Bánátban, a
Port Arthur vendégtanyán folytatódott, ahol többek között ott volt
Gligor Teodor, a testvérszervezet
(Arad–Gyula Baráti Egyesület)
vezetője is. Szalai György az Arad–
Gyula Kapcsolataiért Egyesület
elnöke bejelentette, hogy amit a
tavalyi, Ménesen tartott vállalkozói
fórumon célul tűztek ki, az megvalósult: civil erőből, Gyula város
támogatásával önálló honlap segíti
a két város vállalkozóinak kapcsolatfelvételét (www.aradgyula.hu,
www.aradgyula.ro). Az interneten
folyamatosan bővítik az információkat. Az idei év hátralévő programja lehet a vállalkozók, vállalkozások újabb találkozója – civil szervezésben. Erre először testvérvárosunkban, a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásáron lesz lehetőség
szeptember 9-én, majd a hónap
végén Gyulán lesz a folytatás.
Bognár Levente beszélt a két város
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közötti programalapú együttműködésről: októberben lesz az 1848–
49-es magyar forradalom és szabadságharchoz
kötődő
ereklyekiállítás Gyulán és emlékezés Aradon. Az alpolgármester
szerint a civil szervezetek bekapcsolódása a testvérvárosi eseményekbe segíti a két város közötti
együttműködést. A Kézfogások
találkozó is jó alkalom lesz erre, de
az időpontról még egyeztetni kell.
Gligor Teodor hangsúlyozta: szeretettel várják a gyulaiakat az
augusztusi Aradi Napokon.
A találkozón szó volt arról is, hogy
az egyesületek a vállalkozói rendezvényeken kezdeményezik és
segítik a kapcsolatfelvételt a
Békéscsaba melletti és az Aradon
működő repülőtér között.
forrás: Gyulai civilek jártak
Aradon

A huszonötezredik látogató az
Almásy-kastélyban
A gyulai Almásy-kastély huszonötezredik látogatóját köszöntötte
szerdán. Kormányos Józsefnét
különleges emlékek fűzik a patinás
épülethez. Kormányos Józsefné
személyében a márciusban átadott
gyulai Almásy-kastély huszonötezredik látogatóját köszöntötte
szerdán, nem sokkal délután fél egy
után dr. Görgényi Ernő polgármester és Dombi Ildikó, az Erkel Ferenc
Nonprofit Kft. ügyvezetője.
A gyulai hölgyet különleges emlékek fűzik a patinás épülethez,
hiszen az ott kialakított szolgálati
lakásban élt 1958-tól 1959-ig. Kereskedő voltam egy ABC-ben, és a kastély azon részében kaptunk szállást,
amit raktárként használtak. Ezért
két szobát ürítettek ki — fogalmazott. — Szerettem itt élni, de ebben
az időszakban alakítottak ki csecsemőotthont az ingatlanban, így nem
sokára költözni kellett. Kormányos
Józsefné a visszaemlékezésekből

csupa jót hallott az egykor ott élő
főúri családról, de a rezidencián
csak egy alkalommal járt, amikor
gyerekek rosszalkodtak ott, akkor
figyelmeztette őket, hogy azt ne
csinálják. A nyugdíjas hölgy kerekesszékkel, a Mobil Segítség Támogató Szolgálat két munkatársával
érkezett a minden tekintetben akadálymentesített épület megtekintésére, ahol egyébként egy speciális, a
látogatást segítő kerekesszék is
szolgálja a mozgássérülteket, a
fogyatékossággal élőket.
Dr. Görgényi Ernő és Dombi Ildikó
egy, a kastély emblémájával ellátott
esernyővel, a kastélyról szóló
könyvvel és ingyenes belépőkkel
köszöntötte a huszonötezredik
látogatót.
forrás: beol.hu

PÁLYÁZATOK
Nemzeti Kulturális Alap— valamint legalább megyei szintű
Népművészet Kollégiuma nyílt népművészeti (néptánc, tárgyalkotó
pályázati felhívásai
népművészet) szakmai továbbképzések lebonyolítására. (Napközis
I. Téma: Megyei, országos, és jellegű táborokat és saját, egy
nemzetközi
h a t ó k ö r ű alkotó közösségre korlátozódó
népművészeti: nagyrendezvények táborokat a kollégium nem
( p r o g r a m o n k é n t l e g a l á b b támogat!)
1 millió Ft összköltségvetésű), Altéma kódszáma: 106104/81
kiállítások (programonként lega- Rendelkezésre álló tervezett keretlább 1 millió Ft összköltségvetésű), összeg: 17.000.000 Ft
fesztiválok (programonként lega- Az alábbi pontok mindkét
lább 1 millió Ft összköltségvetésű), altémában megegyeznek:
valamint szakmai konferenciák Pályázók köre: Népművészeti tevémegrendezése.
kenységgel foglalkozó intézméAltéma kódszáma:106107/81
nyek, egyesületek, alapítványok,
Tervezett keretösszeg:
nonprofit gazdasági társaságok és
45.000.000 Ft
szakmai szervezetek.
II. Téma: Országos, regionális és Nevezési díj: 2 millió Ft, vagy az
megyei hatókörű népművészeti alatti támogatási igény esetén
(néptánc, tárgyalkotó népművé- 5000 Ft nevezési díjat, amely
szet), bentlakásos (tematikus, magában foglalja a 27%-os áfát,
naponta legalább 6 órás szakmai 2 millió Ft feletti támogatási igény
tartalommal, minimum 4 éjszaka esetén, az igényelt támogatás 1%-a
időtartamú) táborok szakmai nevezési díjat, amely magában fogprogramjainak megvalósítására, lalja a 27%-os áfát.
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Igényelhető támogatás: nincs
megkötés, vissza nem térítendő
támogatás.
Megvalósítás időtartama:
2017. március 1.–2017. augusztus 31.
Benyújtási határidő:
2016. szeptember 16., éjfélig.
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat
be, legfeljebb két progra m
támogatására.
Saját forrás biztosítása: Saját forrás
biztosítását és igazolását a
kollégium nem írja elő.
forrás: A Népművészet Kollégiuma
nyílt pályázati felhívásai
„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével”
EFOP-1.3.5-16 kódszámú
Magyarország Kormányának felhívása egyházi és civil szervezetek
számára, új kisközösségek létrehozásának, fejlesztésének elősegítése a
helyi igények felszínre kerülése

E-Napraforgó

érdekében, továbbá a meglévő
köz össégek megerősítésének
megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés előmozdítását
és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Jelen konstrukció elsősorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti
szerepvállalásuk erősítésével,
karitatív, önkéntes alapon végzett
tevékenységeivel, a generációk
közötti együttműködéssel segíti elő
a területi és társadalmi kiegyenlítődést. A cél elérését a Kormány civil
és egyházi szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani
jelen Felhívásban foglalt feltételek
mentén.
A pályázat alapvető céljai:
- A helyi igényekre, lehetőségekre
reflektálva új formalizált vagy nem
formalizált kisközösségek létrehozása vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a
kisközösségek szervezett programjai tárházának bővítése a társadalmi integráció és együttműködés
területein,
- Az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel
együtt az önkéntesség helyi/
térségi szintű népszerűsítése
konkrét önkéntes programok
megvalósítása.
- A társadalmi felelősségvállalás
erősítése, a generációk közötti
együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi
összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás
megerősítése
Közvetlen célcsoportok:
- a magyarországi kevésbé fejlett
régiókban élő hátrányos helyzetben
élő 14-35 éves fiatalok, valamint
azok a 60 év feletti idősödő és idős
személyek, akiknek életminősége a
közösségi tevékenységekbe való
bevonás után javul.
2016. augusztus

Közvetett célcsoport:
- a társadalom egésze. A konstrukció célja a helyi szükségletekre épülő, helyi lehetőségeket maximálisan
kihasználó kisközösségi együttműködés, amiben a helyi közösségekbe
tartozó embereken kívül az együttműködő szervezeteket, egyházak,
intézményeket képviselő személyek
is érintettek.
Jelen Felhívásra támogatási
kérelmet nyújthatnak be:
- Egyéb egyesület GFO kód: 529
- Nemzetiségi egyesület
GFO kód: 528
- Egyéb alapítvány GFO kód: 569
-Egyéb szövetség GFO kód: 517
- Vallási tevékenységet végző
szervezet GFO 525
- Bevett Egyház GFO 551
- Elsődlegesen közfeladatot ellátó
belső egyházi jogi személy GFO 552
- Elsődlegesen vallási tevékenységet
végző belső egyházi jogi személy
GFO 555
- Egyházi szervezet technikai kód
GFO 559
- Közalapítvány GFO: 561
- Közalapítvány Önálló intézménye
GFO: 562
- Egyéb alapítvány önálló
intézménye GFO: 563
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
szervezet GFO: 599
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 14 milliárd Ft.
Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege: minimum
18 millió Ft, maximum 25 millió Ft,
amely vissza nem térítendő
támogatás.
A támogatást igénylőnek a projekt
nem elszámolható költségeit
önerőből szükséges fedeznie.
A támogatott kérelmek várható
száma: 560 - 777 db.
Egy szervezet egy támogatási
kérelem benyújtására jogosult.
A fejlesztés megvalósulásának
helyszíne Magyarország kevésbé
fejlett régiói.
A támogatási kérelmek
benyújtására 2016. szeptember 12018. szeptember 3-ig van lehetőség.
További infó: 06/1 896-0000,
www.szechenyi2020.hu
forrás: „Társadalmi. szerepvállalás
erősítése a közösségek
fejlesztésével.”

United Way Magyarország
"Együtt a jövő generációjáért"
A United Way Magyarországról:
A United Way Magyarország egy
olyan világot álmodott meg, amelyben a színvonalas oktatáshoz való
hozzáférés, a pénzügyi stabilitás és
az egészséges életkörülmények
egyaránt biztosítottak ahhoz, hogy
az egyének és a családok megvalósíthassák életcéljaikat, a gyerekek
és a fiatalok kibontakoztathassák a
bennük rejlő tehetséget.
Annak érdekében, hogy ez a jövőkép a magyar társadalom bármely
tagja számára elérhető legyen, szervezetünk felkutatja a társadalom
égető oktatási, pénzügyi és
egészségügyi problémáit és arra
törekszik, hogy széles társadalmi
összefogással, a civil, az állami és
az üzleti szféra erőforrásainak
mozgósításával mély és tartós
pozitív változásokat segítsen elő
Magyarországon.
A pályázat célja: Olyan ígéretes
programokat karolunk fel
2017-ben, amelyek segítik a gyermekek és a fiatalok sikeres felnőtté
válását. Stratégiánk részeként a
United Way Magyarország támogatási céllal most olyan ígéretes
programokat, kezdeményezéseket
keres, amelyek hozzásegítik a
gyerekeket és a fiatalokat ahhoz,
hogy társadalmi, kulturális és
vallási hovatartozásuktól, illetve
egészségi állapotuktól függetlenül,
az őket megillető esélyegyenlőség
és méltányosság elve alapján, olyan
készségeket és képességeket sajátíthassanak el, amelyekkel sikeresen
győzik majd le a XXI. század kihívásait és független, önfenntartó
felnőttekké válhatnak.
Milyen konkrét területeket támogatunk: A United Way Magyarország ezen pályázata azt a célt szolgálja, hogy segítséget és támogatást
nyújthasson olyan szerveződések,
közösségek, civil szervezet számára, amelyek valódi társadalmi szükségletekre adnak választ és pozitív
változásokat idéznek elő az alábbi
területek valamelyikén:
- Értő olvasás (7-14 éves általános
iskolás gyerekek)
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- Digitális írástudás (7-18 éves
gyerekek és fiatalok)
- Tehetséggondozás (14-18 éves,
középiskolás fiatalok)
- Tudatos karriertervezés
(10-25 éves gyerekek és fiatalok)
- Pénzügyi tudatosság (7-14 éves
általános iskolás gyerekek)
- Vállalkozóvá nevelés (16-25 éves
fiatalok).
Elnyerhető támogatás összege:
A pályázatra benyújtott projekt
teljes költségvetése
500 000-3 000 000 HUF között
lehet, amelyből a pályázónak a
megvalósításhoz legalább 5%
önrész vállalása szükséges.
Kik pályázhatnak: A pályázó
Magyarországi székhelyű nonprofit szervezet (civil, nem kormányzati és nem egyházi fenntartású)
alapítvány és egyesület lehet,
a mely a tá mogatást teljes
egészében Magyarország területén
megvalósuló projektre fordítja.
- Már kidolgozott és működő
projektek továbbfejlesztésének,
bővítésének támogatására,
valamint új projektek elindítására
teljes és részprojekt támogatásra
egyaránt lehet pályázni, a projekt
fenntarthatóságát azonban
mindkét esetben demonstrálni kell.
A pályázat benyújtásának módja
é s i de je : A p á l y á z a t o ka t
e l e k t r o n i k u s a n
a z
anna.pasztor@unitedway.hu címre,
2016. augusztus 31-ig kérjük
benyújtani.
További
információk:
anna.pasztor@unitedway.hu e-mail
címen vagy a +36 1 6277 994 vagy
www.unitedway.hu
forrás: United Way Magyarország
Együtt a jövő generációjáért
Önkéntességért Díj 2016
2016-ban immár 8. alkalommal
kerülnek kiosztásra december elején a hazai önkéntességet elismerő
díjak. A 6 kategóriában meghirdetésre kerülő díjakra lehet pályázni.
Az Önkéntes Központ Alapítvány
az
önkéntesség
terén
2015. szeptember 1. és
2016. augusztus 31. között
kimagasló teljesítményt nyújtó
Oldal 7

magánszemélyek, közösségek,
szervezetek, intézmények és vállalatok pályázatait várja.
Az elmúlt évek során a több száz
pályázatot 32 díjjal jutalmazta a
zsűri. A kisebb helyi közösségek
önkéntes kezdeményezéseitől a civil
szervezeteken át az állami - önkormányzati fenntartású intézményekig, egyre többen ismerték fel, az
önkéntes programokban rejlő lehetőségeket és az önkéntesekkel való
együttműködés pozitív hatását.
Mindezek mellett évről-évre nő
azon vállalatok száma, melyek karitatív programokat valósítanak meg,
szűkebb - tágabb környezetükben.
A nem mindennapi erőfeszítések
elismerésére az Önkéntes Központ
Alapítvány (ÖKA) a 2016. évben 8.
alkalommal hirdeti meg az
„Önkéntességért Díj” pályázatot.
Az ÖKA egyik alapvető célja az
Önkéntességért Díj odaítélésével,
hogy sokak számára vonzóvá tegye
az önkéntes tevékenységet, illetve a
nyertesek bemutatásával az önkéntesség társadalmi megítélését kedvező irányba mozdítsa. Tapasztalataink szerint folyamatosan javul az
önkéntesség elismertsége és az önkéntesek száma. Egyre többen érzik
az önkéntes tevékenység jótékony
személyiségformáló hatását, a bekapcsolódás révén pedig értékes
kapcsolatokat építenek ki és
tapasztalatokat szereznek.
2016-ben az alábbi 6 kategóriában
lehet benyújtani pályázatokat:
Az
Év
önkéntese
(magánszemélyeknek)
- Az Év Civil szervezeti önkéntes
programja (alapítványok,
egyesületek)
- Az Év Közintézményi önkéntes
programja (állami, önkormányzati
fenntartású intézményeknek)
- Az Év vállalati önkéntes programja (cégeknek)
- Az Év Pro Bono kezdeményezése
(cégeknek) (pro bono, szakértelem
átadáson alapuló önkéntes programot működtető cégnek)
- Az Év Közösségi Kezdeményezése (közönségdíj) (Olyan helyi kisebb
szervezetek vagy helyi közösségek
számára, amelyek saját közvetlen
környezetükben végeznek kiemel-

kedő tevékenységet önkéntesekkel.) Ezt közönségdíj formájában
adjuk ki, melyre online formában
a Facebookon létrehozott oldalon
keresztül várjuk majd a szavazatokat 2016. október 17. és
november 7. között.
A beérkező pályázatokat két
szakmai zsűri fogja elbírálni.
Az egyik zsűri felel az Év önkéntese és az Év Közintézményi illetve Civil szervezeti önkéntes
programja díj elbírálásáért, míg
egy vállalati szakemberekből álló
zsűri értékeli az Év vállalati
önkéntes programja és az Év pro
bono
kezdeményezése
pályázatokat.
Az adatlapok, a pályázati kiírás
és szabályzat elérhetőek a
www.onkentes.hu oldalon, az
Önkéntességért Díj menüpont
a l a t t
i l l e t v e
a
www.facebook.com/
OnkentesKozpont facebook oldalon. A jelöléseket és pályázatokat 2016. szeptember 30-ig lehet
a dij@onkentes.hu e-mail címre
„Önkéntességért Díj jelölés”
jeligére elküldeni vagy a
facebook oldalon elérhető
felületen feltölteni.
forrás: Önkéntességért Díj 2016
Az érdekeltek bevonását és a
társadalmi innovációt ösztönző
szemléletformálás a kultúrában
A pályázat lehetőséget teremt a
kulturális minisztériumok, az
intéztek és a meghatározó érdekeltek számára, hogy azok a
kultúra, a kulturális örökség, az
információ, az információgyűjtés és tudásmegosztás központjaiként tevékenykedve újraformálják és korszerűsítsék
szakpolitikáikat.
Célok: Az Európai Bizottság rámutatott: annak ellenére hogy a
kulturális örökség hozzájárulása
a gazdasági növekedéshez valamint a társadalmi felzárkóztatáshoz immár tudományosan alátámasztott tény, mégis alábecsülik
a jelentőségét. Ezért ennek az
örökségnek az integrált
megközelítésére szólított fel.
Az Európai Bizottság célul tűzte
E-Napraforgó

ki, hogy elősegíti a kulturális
örökség bemutatását és irányítását
célzó olyan modellek fejlesztését,
melyek ösztönzik az állampolgári
részvételt, és egyben a civilek és a
magánszemélyek széleskörű bevonásával jobban illeszkednek a kortárs európa i környezethez.
Az európai intézmények sűrű hálózatot alkotnak, melynek alkalmazkodnia kell a változó társadalmi, demográfiai, gazdasági környezethez. Elsőrendű fontossággal
bír, hogy a város- és vidékfejlesztésben illetékes szakemberek, a
turizmus, az oktatás, a kreatív ipar
és a kulturális örökségvédelem
szakmai képviselői számára érthetővé váljon, hogyan integrálható
egymással az európai szellemi és
materiális örökség a fenntartható
fejlődés jegyében, továbbá értelmezést nyerjen a számukra a társadalmi és befogadó innováció alapvető
szerepe.
A pályázati kiírás célja, hogy elősegítse a kulturális intézetek számára új stratégiák kidolgozását az
új közönségrétegek megnyerése,
illetve közösségek bevonása érdekében, továbbá azért, hogy lehetővé váljon a kulturális örökség és az
informális kultúra kombinált
bemutatása, megőrzése, továbbá
annak innovatív módon történő
átadása és újrahasznosítása.
A pályázat lehetőséget teremt a
kulturális minisztériumok, az intéztek és a meghatározó érdekeltek
számára, hogy azok a kultúra, a
kulturális örökség, az információ,
az információgyűjtés és tudásmegosztás központjaiként tevékenykedve újraformálják és korszerűsítsék szakpolitikáikat. A pályázat
ösztönzi az új tudományos eredmények feltárását, illetve a tevékenységek olyan elemzési eszközök és legjobb gyakorlatok, valamint szakpolitikai ajánlások táraként szolgálnak majd, melyek segítik a kutatások eredményeinek és a
folyamat résztvevői által
megfogalmazott vélemények
közvetlen megértését.
Végrehajtó ügynökség: Research
Executive Agency (REA)
Határidő: 2017.02.02.
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Keretösszeg: 26 500 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem
térítendő
Támogatási intenzitás: 100%
Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat,
Mikro-, kis- és középvállalkozás,
Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami
fenntartású intézmény), Egyházi
jogi szervezet, Egyéb gazdasági
társaság (pl. szociális szövetkezet)
Konzorciumi előírás: A konzorcium tagjai minimum három
különböző EU tagországból vagy
csatlakozott országból érkezzenek.
A Koordinációs és Támogatási Intézkedés esetén egy arra jogosult
szervezet önállóan is pályázhat.
forrás: Az érdekeltek bevonását és
a társadalmi innovációt ösztönző
szemléletformálás a kultúrában
Az 1956-os forradalom és szabadságharcot valamint a kapcsolódó
történelmi eseményeket felidéző,
a hősöknek és az áldozatoknak
emléket állító kulturális programok, rendezvények, művészeti
tevékenységek támogatása
1. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy előmozdítsa
az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató, továbbá a
magyar antikommunista hősökre
emlékező kulturális és
tudományos programok, rendezvények, továbbá előadóművészeti
programok szervezését azzal a
céllal, hogy hozzájáruljanak a
társadalmi emlékezet ébren
tartáshoz, valamint a közös
értékeken, múlton és kultúrán
alapuló magyar közösségi identitás
erősítéséhez.
2. Pályázat benyújtására
jogosultak
A pályázat keretében megyei,
megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, magánszemélyek, civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak
és egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, közművelődési
intézmények,
egyéb közintézmények, államigaz-

gatási szervek pályázhatnak.
3. Támogatható tevékenységek
Jelen pályázati kiírás keretében
támogatható minden olyan tevékenység, amelynek tematikus horizontja kapcsolódik a pályázat
céljaihoz:
A. Kutatómunkák és konferenciák
a) Az 1956-os forradalom és
szabadságharchoz kapcsolódó
kutatómunkák támogatása;
b) A kutatási eredményeket
bemutató konferenciák és ismeretterjesztő rendezvények megtartása
B. Hazai rendezvények és
kiállítások
a) A forradalomra és a szabadságharcra emlékező rendezvények
megtartása: vetítések, filmklubok,
konferenciák, irodalmi vagy egyéb
i s m e r e tt e r je sz t ő pr o g r a m o k
megvalósítása;
b) A témába vágó képzőművészeti
kiállítások és tárlatok
C. Színházi produkciók
a) Olyan már létező vagy új irodalmi alkotások és adaptációk bemutatása, melyek témája az 1956-os
forradalom és a szabadságharc,
illetve a kommunista múlt;
b) Új, magyar dráma megalkotása,
amelynek témája kifejezetten a
kommunista múlt;
c) Új opera megalkotása, amelynek
témája kifejezetten a kommunista
múlt
A támogatott projektek támogatási
és megvalósítási időszaka:
2016. március 1.-2017. április 30.
Az elnyerhető támogatás felső
határa 5 000 000 Forint, vissza nem
térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.
Jelen pályázati felhívásra egy
pályázó egy pályázatot nyújthat
be.
A pályázati dokumentációt postai
úton vagy személyesen kell
benyújtani a Közalapítvány címére
Beadási határidő: Folyamatos
(a pályázati keret erejéig)
További információk itt
találhatóak.
forrás: KKETTKK-56P-04

E-Napraforgó

„Elhallgatott történelem”
GUL-16-A
Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
nyílt pályázatot hirdet a
„Szovjetunióba hurcolt politikai
foglyok és kényszermunkások emlékévével” kapcsolatosan.
A kiírás célja: Az Emlékév témájában eddig elvégzett kutatások,
illetve új kutatások eredményeinek
megismertetése a tudományos
közélettel, valamint a társadalom
szélesebb rétegeivel nemzetközi,
országos, helyi és nemzetiségi konferenciák megvalósításán keresztül, valamint a hadifoglyok és civil
elhurcoltak összegyűjtésére létrehozott gyűjtőtáborok helyszíneire,
emlékhelyekre szervezett emlék
utak támogatása, megemlékezés az
elhurcoltakról.
A pályázat benyújtására
jogosultak köre:
- civil szervezetek
- önkormányzatok
- egyház, egyházi szervezet
- köznevelési intézmények
- tudományos, kulturális, muzeális
és közgyűjteményi tevékenységet
folytató intézmények (múzeumok,
- közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak,
nyilvános könyvtári tevékenységet
folytató intézmények, levéltárak)
A rendelkezésre álló keretösszeg:
515.000.000. Ft, azaz ötszáztizenötmillió forint.
Támogatható tevékenységek:
- országos és/vagy nemzetközi
konf erenciák sz ervez ése és
lebonyolítása: legalább 100 fő
részvételével.
- helyi konferenciák szervezése és
lebonyolítása: legalább 50 fő
részvételével.
- megemlékezések, rendhagyó
történelemórák szervezése
- emlékmenetek, emlékzarándoklatok, kegyeleti és tanulmányutak
szervezése: egykori gyűjtőhelyek
helyszíneinek, emlékhelyeknek a
felkeresése.
- oktatási projektek megvalósítása
történészek, múzeumpedagógusok
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- továbbképzése az emlékév
témájában.
- regionális és helytörténeti
kutatások
Benyújtási határidő:
2016. szeptember 15.
Megvalósítási időszak:
2016. július 15. – 2017. február 25.
További információ & pályázati
csomag: Elhallgatott történelem
„Roma lányok iskolaelhagyásának megelőzése” ROM-ISK-16
Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
nyílt pályázatot hirdet a roma lányok végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésének támogatására.
A pályázat célja: Jelen pályázat a
hátrányokkal küzdő, elsősorban
roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan továbbtanulási
esélyeik növelését célozza a tanuláshoz történő hozzáférés akadályainak csökkentésével, megszüntetésével. További cél a lemorzsolódással veszélyeztetett lányok
tanulási motivációjának, iskolai
eredményességének elősegítésével,
valamint családjaik tanulást szorgalmazó magatartásának erősítése,
családalapítási és gyermekvállalási
életkoruk későbbre halasztása,
egészségi állapotuk javulása, valamint áldozattá válásuk valószínűségének csökkentése. A pályázati
program célja az is, hogy a célcsoport számára biztosítsa az egyéni
döntéshozatalt támogató eszközrendszer elsajátításának lehetőségét, amely hosszútávon hozzásegíti a munkaerő – piaci kompetenciák kialakítását, fejlesztését.
Célcsoport: Olyan 10 - 18 éves
általános iskolás vagy középfokú
iskolába járó - elsősorban roma lányok, akik esetében jelen van
valamilyen lemorzsolódási kockázat vagy tünet. Pl.: tantárgyi bukás, évismétlés, sok hiányzás, a
tanulmányi előmenetel jelentős
romlása, több testvér esetén a
nagyobbaknál a lemorzsolódás
jelenléte, a szülők alacsony - legfeljebb 8 osztályos - iskolai végzettsé-

ge, a család
lakhatási hátrányai
(különösen telepszerű lakókörnyezet) és rossz anyagi körülményei. A bevont lányok családját is
célcsoportnak tekintjük, mivel az ő
együttműködésük nélkül a célok
nem valósíthatóak meg.
A célcsoportba korai iskolaelhagyással veszélyeztetet t nem roma
lányok is bevonhatók.
A rendelkezésre álló keretösszeg:
135.000.000 Ft
Támogatási időszak:
2016. október 1 – 2017. június 30.
A támogatás formája és mértéke:
Vissza nem térítendő, az
alsó
határa: 6.000.000 Ft,
felső határa: 8.000.000 Ft.
Pályázat benyújtására jogosultak:
1. helyi önkormányzatok és
nemzetiségi önkormányzatok,
2. szociális és gyermekjóléti
intézmények, valamint
3. olyan civil szervezetek és egyházi jogi személyek pályázhatnak,
amelyek tapasztalattal rendelkeznek a rászoruló, hátrányos
helyzetű gyerekek vagy a roma
nők esélyeit növelő munkában.
A pályázatok benyújtásának
határideje: 2016. augusztus 19. éjfél
A pályázatok benyújtásának
módja: Ezen a linken.
További információk: Itt található.
forrás: Roma lányok
iskolaelhagyásának megelőzése
ROM-ISK-16
Fővároson kívüli könnyűzenei
koncerthelyszíneken rendszeres
élőzenei koncertprogram megvalósítása. Altéma kódszáma:
779131/23 (A Cseh Tamás Program
Ideiglenes Kollégium Nyílt
Pályázati Felhívása)
A támogatás célja: A fővároson
kívül minden megyében legalább
egy olyan könnyűzenei koncerthelyszín tartósan működjön, ahol
az élőzenei koncertet vállaló előadók rendszeresen felléphetnek.
Pályázók köre: Belföldi könnyűzenei fellépéseknek helyszínt biztosító intézmények (klubok, művelődési házak, szórakozóhelyek), mint
jogi személyek, valamint nem
önálló jogi személy esetében annak
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fenntartója, egyéni vállalkozók.
Egy pályázó csak egy pályázatot
nyújthat be.
Nevezési díj: 5000 Ft+27% áfa
Tervezett keretösszeg:
140.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: koncertenként legfeljebb 250.000 Ft, összesen
maximum
4.000.000
Ft
pá lyá z a t o n kén t, v is s z a nem
térítendő támogatás.
Támogatás az alábbi kiadási
jogcímekre igényelhető:
- előadói tiszteletdíj,
- reklám- és propagandaköltség, ami
az igényelt támogatási összeg maximum 15%-áig kérhető.
A pályázó részére kötelező saját
forrás biztosítását és igazolását a
Kollégium nem írja elő.
Benyújtási határidő:
2016. augusztus 31., éjfél.
Pályázattal kapcsolatban
felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4338,
(36 1) 327-4444 számokon.
forrás: Koncertprogram
megvalósítása
A Cseh Tamás Program Ideiglenes
Kollégium nyílt pályázatot hirdet a
Cseh Tamás Program keretén belül
olyan könnyűzenei műfajba
besorolható, élőzenét szolgáltató
együttesek számára, akik koncertjeiken vagy turnéikon könnyű-,
jazz- és népzenei műfajba besorolható, élőzenét szolgáltató
előzenekarokat léptetnek fel.
Altéma kódszáma: 779132/25
Pályázati cél: Pályakezdő, fiatal
együttesek, előadóművészek
előzenekarként történő élőzenei
fellépéseinek elősegítése.
Támogatott pályázat megvalósítása
során az alábbi célok megvalósulását várja el a Kollégium a
főzenekartól:
- művészi értékkel bíró, élőzenei
koncertek megvalósítása (Az élőzenei kitétel egyaránt érvényes az
együttes/szólista/énekes produkciójára és a kíséretre is. A Kollégium
ugyanakkor méltányolható szakmai
indokokra tekintettel elfogadhat
elektronikus zenei támogatást.
A felvett alapra történő élő éneket a
Kollégium nem tekinti élőzenei
produkciónak.),
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- legalább 6 alkalom biztosítása
bel- és külföldi fellépések során a
könnyűzenei műfajba besorolható,
élőzenét szolgáltató előzenekarok
számára, alkalmanként minimum
20 perc tiszta játékidővel,
- a pályázatban vállalt koncertek
50%-a belépődíjas koncert legyen.
Pályázati feltételek: a pályázó az
NKA portálján a regisztrációt
megtette.
Támogatás formája: 100%-os
vissza nem térítendő támogatás.
Rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg: 80.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: koncertenként maximum 400.000 Ft,
melynek legalább 70%-a az
előzenekar költségeit fedezi.
Pályázók köre: Olyan könnyűzenei műfajba besorolható együttesek és koncertszervezők (jogi személyek, valamint nem önálló jogi
személy esetében annak fenntartója); zenekar képviseletében eljáró
magánszemély vagy jogi személy,
egyéni vállalkozók, amelyek/akik
fiatal, pályakezdő zenekarok
előzenekarként történő felléptetését vállalják megfelelő technikai
háttérrel rendelkező saját élőzenei
koncertjeiken, turnéikon.
Egy pályázó (főzenekar/előadó)
csak egy pályázatot nyújthat be.
Pályázati cél megvalósításának
időtartama: 2016. november 1.–
2017. december 31.
Nevezési díj összege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen
5000 Ft-ot + 27% áfát köteles
befizetni a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
Saját forrás biztosítása: Saját
forrás biztosítását és igazolását a
Kollégium nem írja elő.
További információ&forrás: Fiatal
együttesek, előadóművészek
előzenekarként történő élőzenei
fellépéseinek elősegítése
Szűrőbusz pályázati felhívás
1. A pályázat célja: A Generali a
Biztonságért Alapítvány támogatja az egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok
megvalósulását, mivel fontosnak
tartja felhívni a lakosság figyelmét

a megelőzésre, így a preventív
szűrések jelentőségére. Ennek
érdekében döntött akként, hogy a
szűrőbusszal történő megjelenésén
és kitelepülésén keresztül ingyenes
lakossági szűrések igénybevételére
biz tosít lehetőséget olya n,
Magyarországon szervezett rendezvényeken, melyek témája és fő
üzenete az egészség megőrzése,
valamint az egészséges életmód, a
rendszeres testmozgás.
2. A pályázat tárgya: A pályázat
célja szerinti témakörökben, így az
egészség megőrzése, az egészséges
életmód, a rendszeres testmozgás
témákban, a hazai települések által
szervezett rendezvényeken az alapítványnak és szerződött partnerének az egészségügyi szűrőbusszal
történő megjelenése és a rendezvényen résztvevők körében ingyenes
lakossági egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítása.
3. A pályázók köre: Azon gazdasági, civil szervezetek, közigazgatási intézmények, önkormányzatok jelentkezését várjuk, amelyek
az alábbi feltételeknek
megfelelnek:
- 2016-ban április 1. és október 31.
között bármely magyarországi
településen nyilvános lakossági
rendezvényt szerveznek.
- A rendezvény fő üzenete az egészség megőrzése, az egészséges
életmód, a rendszeres testmozgás.
- A rendezvényen részt vevők,
látogatók száma várhatóan
minimum 1000 fő.
- Az alapítványnak és szerződött
partnerének a szűrőbusszal
történő kitelepüléséhez az alábbi
technikai feltételeit biztosítja:
- A szűrőbusz részére elkülönített
12x20 m-es területet kérünk biztosítani a rendezvényen, amelyet a
gépjármű megközelíthet és elhagyhat a rendezvény egyéb programjainak megzavarása nélkül.
- Az orvosi eszközökhöz, a belső
fűtéshez és a világításhoz 380 V
áramra van szükség. Az áram felvételéhez szükséges 30 méteres
hosszabbítót biztosítunk. Az áramellátásról és annak esetleges
kiépítési költségéről a helyszín
gondoskodik.
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4. A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat elektronikusan, az
alapitvany.hu@generali.com címre a
mellékelt pályázati adatlapon kell
benyújtani mely a forrásoldalon
elérhető.
5. A pályázat benyújtásának
határideje: 2016. március 1-től
2016. augusztus 31-ig folyamatos.
6. A pályázatok elbírálásának
ha t á ride je : A beérkez ésétől
számított 3 héten belül. A döntésről
a pályázókat e-mail-ben értesítjük.
forrás: Szűrőbusz pályázati felhívás
Tegyük biztonságossá
intézmény udvarát, játszóterét!

az

Pályázatunk célja azon törekvések
támogatása, amelyeket intézmények
tesznek, vagy tenni kívánnak a
gyermekek baleset megelőzése,
egészségmegőrzése érdekében.
Pályázók köre: A pályázatra OM
azonosítóval rendelkező bölcsődék,
óvodák, általános és középiskolák
(valamint tagintézményeik)
nyújthatják be pályázataikat.
Pályázat témája: Tegyük
biz tonsá gossá a z intéz mény
udvarát, játszóterét!
Pályázási feltételek: Pályázni csak a
www.generali.hu/alapitvany
oldalon lehet. Minden intézmény
vagy tagintézmény 1 db pályázatot
küldhet be, amelynek a következő
pontokat kell magába foglalnia:
- pontosan kitöltött pályázati
adatlap, (Itt található.)
- a pályázott pénzösszeg felhasználási terve (pl. biztonságos szabadtéri
játékok, ütéscsillapító gumiburkolat
stb.),
- költségkalkuláció.
Nyeremény: 150.000 Ft támogatás
intézményenként.
A pályázat beküldésének
határideje: 2016. október 15.
További információk & forrás:
Tegyük biztonságossá az intézmény
udvarát, játszóterét!

2016. augusztus

MEGYEI PÁLYÁZATOK
Kézkivirágzások - nyári
alkotópályázat gyermekeknek
Schéner Mihály, tréfás kedvű
garabonciásként, sokfelé járt a
nagyvilágban. De bármerre vitte is
útja, mindig szívesen, kincsekkel
megrakodva tért vissza Békéscsabára. Kincseiből kiállítást nyílt,
mely ma is megtekinthető a Meseházban. Schéner Mihály kalandoz á s a i
i n s p i r á l t á k
alkotópályázatunkat.
A nyári vakáció ideje alatt rengeteg érdekes dolog történik. Akár
nyaraláskor, akár otthon, vagy a
nagymamánál. Készítsetek képes
levelezőlapot a nyári csodákból,
élményeitekből és küldjétek el a
meseházba. A képeslap mérete
15X11 cm, melyre tetszőleges
technikával dolgozhattok.
Egy pályázó több pályamunkát is
beküldhet. Postai levelezőlap
vásárolható a postahivatalokban.
Beküldési cím: MESEHÁZ
5600 Békéscsaba Békés út 15-17.
Postázási határidő:
2016. szeptember 15.
A beküldött pályamunkákból kiállítás nyílik, a legszebb levelezőlapok készítői tárgyjutalomban
részesülnek.
forrás: Kézkivirágzások
„Békéscsaba Hazavár”
életkezdési támogatás, illetve
felsőoktatási hallgatói ösztöndíj
elnyerésére

- a nemzeti felsőoktatásról szóló
törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben alapképzésben, mesterképzésbe vagy osztatlan képzésben szerzett, a felsőfokú
tanulmányok befejezését igazoló
oklevéllel rendelkeznek,
- békéscsabai lakóhellyel
rendelkeznek,
- a pályázat benyújtásának
határnapjaként megjelölt napig
30. életévüket nem töltik be,
- az oklevél megszerzését követő
2 éven belül az oklevélben meghatározott végzettség szerinti
munkakörben Békéscsabán teljes
munkaidős munkaviszonyt vagy
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyt létesítettek,
- a pályázat benyújtásáig az oklevélben meghatározott végzettség
szerinti munkakörben Békéscsabán
legalább 6 hónapon keresztül teljes
munkaidőben-munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban dolgoztak,
- életvitelszerűen Békéscsabán
laknak és - jövedelmük nem
haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének
800 %-át (228.000,- Ft)
Pályázatok benyújtása: A pályázatot - személyesen vagy postai úton
- a mellékelt űrlapon kell
benyújtani úgy, hogy az
2016. szeptember 30. napjáig megérkezzen Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala
Szociálpolitikai Osztályára.
forrás: „Békéscsaba Hazavár”

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata pályázatot hirdet
a diplomás pályakezdők támogatására a „Békéscsaba hazavár!”
életkezdési támogatás elnyerésére.
Célja: A diplomás pályakezdő
békéscsabai fiatalok életkezdésének segítése, az identitástudat
kialakítása, a
fiatalok
Békéscsabához való kötődésének
erősítése.
Az alábbi feltételek együttes
teljesülése eset én pályázatot
nyújthatnak be azon személyek
akik:
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MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
FELHÍVÁS
A
békéscsabai
Kistabán, és a
Tabán Táncegyüttes új táncosok
jelentkezését
várja.
A l a p o z á s ,
ismerkedés, TÁBOROZÁSI keretek között 2016.
augusztus 27-31
napokon a
KAMUTI
MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN
Érdeklődni a 06-30-510-7900
telefonon lehet.
Szeptemberi kezdéssel induló
csoportjaink: óvodás, kisiskolás és
ifjúsági korosztálynak a Vasutas
Művelődési Házban.
Nyári tábor
Madárvártán!

lesz

a

Bihari

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tábort
szervez 2016. augusztus 23- 26.
(kedd- péntek) között Biharugrán, a
Bihari Madárvártán.
A táborba általános iskolák felső
tagozatos diákjainak (10-14 éves)
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jelentkezését várjuk. A tábori program bőséges kínálatában többek
között madárgyűrűzési bemutató,
madarász, botanikai és éjszakai
túra, kézműves foglalkozás, népi
játékok és táncház is található.
A résztvevők szakembereink vezetésével fedezhetik fel a Kis-Sárrét
vadregényes birodalmát és megismerkedhetnek a természetfotózás
alapjaival is.
A természetvédelmi tábor
részvételi díja bruttó 20.000 Ft/
diák. A részvételi díj tartalmazza a
szállás és étkezés költségeit, illetve
az összes tábori programot
természetesen.
Ismerd meg Te is hazánk egykori
mocsá rvilá gá na k különleges
világát! Szeretettel várjuk minden
ifjú természetbúvár jelentkezését
nyári táborunkba legkésőbb
2016. augusztus 14-ig a
kmnp@kmnp.hu e-mail címen, a
06-66-313-855-ös telefonszámon,
vagy levélben a Körös-Maros
Nemzeti Park Igazgatóság 5541
Szarvas, Pf.: 72 címen.
forrás: Körös-Sárréti Hírlevél
2016.06.30.

Meseház tábor
2016.augusztus
22-26.
NÉPI KÉZMŰVES tábor
A Meseház városunkban az
egyetlen közművelődési funkcióval működő, a csabai népi építészet hagyományait őrző helyszíne
a gyermek közművelődésnek.
A tábor hetében a hagyományos
népi kézművesség fogásaival ismerkedünk. Lesz korongozás,
agyagozás, nemeztárgyakat készítünk (tulipán, baba, labda, telefon
tok.) Gyékény, szalma, csuhéj tárgyakat (csillag, baba, ajtódíszek),
csörgőket, zörgőket, dobokat
készítünk.
Táboraink részvételi díja:
15.000 Ft, ami tartalmazza az étkezések és a kézműves foglalkozások
összes költségét. Több hetes
részvételnél, vagy testvéreknek
kedvezményt adunk.
Jelentkezni lehet a 66/326-370
telefonszá mon, va lamint a
mesehaz@mesehaz.hu címen.
Bővebb felvilágosítás kérhető
munkatársainktól ugyanitt.
forrás: Meseház tábor

E-Napraforgó

EURÓP AIAUTÓMENTES NAP
DÉVAVÁNYA,
2016. SZEPTEMBER 16.
Helyszín: Dévaványa Főtér
Bem utca – Széchenyi utca

–

9:00-12:00: Véradás – minden
véradó tombolát kap, melyet a „VII.
Gurul Ványa” után sorsolunk
Elsősegély – interaktív bemutató
ambu babával
Aszfaltrajz alsó tagozatos általános
iskolások és óvodások részére
TOTÓ – kerékpáros kvíz, környezetvédelemi és életmódkérdések
Mozogjunk többet! – Kick box
bemutató
Sorversenyek, ügyességi játékok a
középiskolásokkal
9:00-17:00: A MÁV Start Zrt.
interaktív tájékoztatója – a Magyar
Államvasutak képviselőjétől megtudhatjuk, miért érdemes és gazdaságos vonattal közlekedni, miért ez
a legkörnyezetkímélőbb közlekedési mód.
Szekértúra – városnézés
lovaskocsin
Kiállítás a meghirdetett
rajzversenyre érkezett képekből
Kézműves foglalkozások –
hulladékból játék, rongyszőnyegszövés, varrás
Kültéri játékok – hordós játék,
gólyaláb, elefántláb, ugráló kötél
stb.
Ugrálóvár, trambulin
„Biomeghajtású” járművek - gokart,
bobo car, háromkerekű bicikli,
roller
Bringadoktor – szereljünk
kerékpárt!
Egyedi kerékpárok: bringó hintó,
fordítva működő és egyéb
élménybiciklik
Energia kerékpár – hajtsd meg jól a
biciklit, a lámpa megmutatja,
mekkora energiát tudsz előállítani
izommunkával!
Egészség sátor – vérnyomás,
testzsír, testtömeg index és
vércukorszint mérés
13:00-17:00: Veterán és egyedi készítésű biciklik kiállítása – keressük
Dévaványa legöregebb, működőké2016. augusztus

pes kerékpárját és egyedi készítésű
vagy különleges biciklijét!
„Saláta Vár” – salátakóstoló
Kerékpárdíszítés – tűnj ki a tömegből, legyél egyedi!
Kézműves és bioszappanok
Regisztráció
- „ VI I. G ur u l
Ványa”
16:45-17:00: Valánszki Róbert
polgármester úr köszöntője
17:00-18:00: „VII. Gurul Ványa” –
felvonulás kerékpárral és egyéb
„0 %” káros anyag kibocsátású
járművekkel
Útvonal: Hősök tere – Árpád utca Sport utca - Szeghalmi utca Bánomkert utca - Szérűskert utca Körösladányi utca - Hősök tere
(A beérkezést követően zsíros/
margarinos kenyér paprikával,
paradicsommal!)

világítások, csengők
És még sok egyéb hasznos eszköz a
tárgyadományokból, és a felajánlásokból.
Az érdeklődőktől kérjük, hogy
zajkeltő eszközt (csengőt, dudát,
sípot,
kereplőt)
hozzanak
magukkal!
Gurulj Velünk!
A Békéscsabai Jókai
programajánlója

Színház

2016. augusztus 22. hétfő 20:00
Esővé vált könnyek
Szarvasi Vízi Színház
Szomor György és Gubik Petra
zenés estje. Az esten felhangzanak
a musical-irodalom gyöngyszemei.
Házigazda: Babák Mihály, Szarvas
város polgármestere

18:30-tól: Nyereménysorsolás a
felvonulás regisztrált résztvevői és
a véradók között. Fődíj: kerékpár
VII. GURUL VÁNYA
Ésszerű mobilitás.
gazdaság.

Hatékony

Ezzel a szlogennel az Európai
Autómentes Nap keretén belül
2016. szeptember 16-án felvonulást
tartunk a „0% káros anyag kibocsátású” járművek részvételével. /pl.
görkorcsolya, gördeszka,
kerékpár/
Program:
13:00-17:00 Regisztráció
A regisztrálók apró ajándékot
kapnak.
17:00-18:00 Felvonulás
Útvonal: Hősök tere – Árpád utca –
Sport utca –Szeghalmi utca –
Bánomkert utca – Szérűskert utca –
Körösladányi utca – Hősök tere
18:30 Nyereménysorsolás
Nyeremények:
Fődíj: 3 db kerékpár
Kerékpáros első és hátsó kosarak
Fényvisszaverő mellények
Kerékpáros felszerelések: lakatok,
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK...
Új megbízott főigazgató a
Nemzeti Művelődési Intézet élén
Závogyán Magdolna, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma
Kultúráért Felelős Államtitkárság
helyettes-államtitkára Balog Zoltán
emberi erőforrás miniszter megbízásából 2016. június 27-én átadta
Kárpáti Árpádnak a Nemzeti
Művelődési Intézet vezetésére
szóló főigazgatói megbízatását, aki
2016. július 1-től látja el megbízott
főigazgatóként az intézményvezetői feladatokat.
forrás: Új megbízott főigazgató a
Nemzeti Művelődési Intézet élén
Az OBH-ban feldolgozásra
kerültek az elektronikus civil
beszámolók
2016. június 30. napjáig több, mint
44 ezer beszámoló érkezett az OBH
-ba elektronikus úton.
A civil szervezetek nagy többsége
idén is a leadási határidő előtti
utolsó napokban küldte meg az
éves tevékenységükről szóló beszámolóikat, azonban az előző évek
tapasztalataiból okulva, az OBH
felkészült a dömping érkezés fogadására. Az Országos Nyilvántartási
és Ügyfélkapcsolati Osztály munkatársain kívül, 2016. június 1-jétől
bírósági dolgozók is – túlmunka
keretében – besegítettek. Számukra
szemléltető felkészítő oktatást tartottunk, és gyakorlatban mutattuk
be a közzétételi folyamatokat.
Az alapos felkészülésnek és a túlmunkában részt vevő OBH-s és
bírósági dolgozóknak köszönhetően a 2016. június 30. napjáig elektronikus úton megküldésre került
beszámolók feldolgozása megtörtént. Az ügyintézés során azt is
kiszűrtük, hogy a beszámolók küldése nem minden esetben felelt
meg a törvényi és informatikai előírásoknak, ezért a probléma megjelölésével az értesítéseket kiküldtük
a z érintett sz ervez eteknek.
Amennyiben a hibát orvosolták és
ismételten megküldték a javított

2016. augusztus

példányokat az OBH-ba, úgy azok is
közzétételre kerültek. Az elektronikus útra kötelezettek köre hozzávetőleg 25.000 szervezetre tehető, ez az
összes szervezet 27%-a, azonban a
tavalyi évet figyelembe véve elmondható, hogy idén jóval nagyobb
arányban vették igénybe az elektronikus beküldési módot. 2016. 01.01.
napjától 2016.06.28. napjáig elektronikus úton 44 022 db, postai úton
17 782 db beszámoló érkezett.
forrás: Az OBH-ban
feldolgozásra kerültek az
elektronikus civil beszámolók
Frissültek a civil szervezetek nyilvántartási eljárásaiban alkalmazott
nyomtatványok
Tájékoztatjuk. hogy az elektronikus
kapcsolattartás keretében megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően a
polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény rendelkezésein e k m e g f e l e l ő k ia l a k í t á s s a l
2016. július 1. napjától a polgári,
gazdasági, munkaügyi és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a
csőd- és felszámolási eljárásokban,
továbbá a civil szervezetek nyilvántartási eljárásaiban alkalmazott
nyomtatványok frissítésre kerültek.
A frissített nyomtatványok alkalmasak az azonosításra visszavezetett
dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás, valamint a Perkapuhoz
kötődő funkciók – adathordozóra
történő kimentés, többszörös AVDH
hitelesítés vagy külső elektronikus
aláírással történő ellátás, nyomtatvány külső aláírással történő ellátása – továbbá jogi képviselői törzsadat import igénybevételére is.
A polgári eljárásokhoz kapcsolódó
nyomtatványok innen elérhetőek.
A csőd- és felszámolási
eljárásokhoz kapcsolódó
nyomtatványok itt érhetőek el.
A civil szervezetekhez kapcsolódó
n y o m t a t v á n y o k
a
http://birosag.hu/allampolgarokna
k/civil-szervezetek/civilnyomtatvanyok oldalon érhetők el.
Az oldalon elérhető valamennyi

n yo m ta t vá ny a da tta r ta l ma
2016. július 1. napjával módosult.
Az új verziószámú nyomtatványok 2016. július 1. napjától
váltak
elérhetővé.
Kérjük, hogy frissítse az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK)
programot!
forrás: Frissültek a civil szervezetek nyilvántartási eljárásaiban
alkalmazott nyomtatványok
Nemzeti Együttműködési Alap ügyfélszolgálati elérhetőségek
Tájékoztatjuk Pályázóinkat, hogy
új elérhetőségekkel bővült a
Nemzeti Együttműködési Alap
ügyfélszolgálata, így kérdéseikkel
a jövőben a Civil Információs
Centrumok munkatársaihoz is
fordulhatnak.
Pályázni szeretne? Kérdése van?
A Nemzeti Együttműködési Alap
aktuális felhívásaival kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken
keresheti az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelőt Békés megyében:
CETERA
Egyesület
Telefonszám: 36-20/333-3452,
36-20/333-2785, 36-20/333-8366
E-mail cím: cicbekes@gmail.com
Ügyfélszolgálati
nyitva
tartás: Hétfő - Csütörtök: 8.0012.00 és 13.00-16.00, Péntek: 8.0014.00
forrás: Nemzeti Együttműködési
Alap - ügyfélszolgálati
elérhetőségek
Közhasznú
figyelem!

szervezetek

Megérkezett az egyik legerősebb
vírusvédelmi szoftver a CivilTech
szoftveradományozói programba! Ne maradjon le, regisztráljon
és igényelje a szükséges szoftvereket!
Részletek és információk a
CivilTech Program honlapján.
forrás: Új adományozási program
a CivilTech-ben
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KIADVÁNYAJÁNLÓ
Megjelent a Pályázati Pavilon legújabb száma
Magazinunk legfrissebb számának fókuszában az interkulturális készségek fejlesztése áll, emellett bemutatjuk a
nemzetközi oktatási és képzési programokban elért eredményeket, újdonságokat és a legújabb trendeket. Interjúk, beszámolók, projekttükör, pályázati tippek. A Tempus Közalapítvány évente két alkalommal megjelenő
magazinjában az élménybeszámolók, projektbemutatók és statisztikai adatok mellett kutatási eredményekről,
szakpolitikai kérdésekről és oktatási-képzési tendenciákról is olvashatnak. Témáink az oktatás minden szintjét
érintik, beleértve a köznevelést, a szakképzést, a felsőoktatást és a felnőtt tanulást.
A tartalomból:
- Fókuszban: Átláthatóság, átjárhatóság, hordozhatóság az oktatási rendszerekben
- 10 éves az Europass
- Tanulás 2.0 – Digitális pedagógusok a változó világ idegenvezetőiként
- A lemorzsolódás megelőzése - Korai figyelmeztető jelek
- Pályázatot írunk… trükkök vagy tudomány?
A Pályázati Pavilon 2016. tavaszi száma ide kattintva elérhető online és letölthető pdf formátumban!
forrás: Megjelent a Pályázati
Pavilon legújabb száma
Módszertani tematikus lapszámmal jelentkezik a Szín Közösségi Művelődés
A kultúra és a közösségi művelődés számára az adaptálható módszertani modellek – tervezéstől az
utánkövetésig ívelő pontos folyamatleírásaikkal és várható kimeneteikkel – stabil támpontot jelentenek,
megkönnyítve a változó körülményekhez való rugalmas alkalmazkodást vagy az új kihívásokra való megfelelő
reagálást.
A Szín Közösségi Művelődés 21. évfolyamának 2. lapszáma az ország különböző területein megvalósult jó gyakorlatokat gyűjtött össze – a modellek jól érzékeltetik a módszertan alkalmazhatóságának korlátlan lehetőségeit,
hiszen vidéki nagy- és kisvárosok, falvak és kistelepülések egyaránt terepül szolgáltak a helyi közösségeket erősítő kezdeményezéseknek, melyek mintát nyújthatnak más, hasonló helyzetű települések számára is.
A tematikus szám három fő területre koncentrál: az értékfeltáráson alapuló jó gyakorlatokra, a gazdaság- és
településfejlesztő módszerekre, valamint a példaadó ifjúsági gyakorlatokra.
Tartalom:
Polyák Albert
„Zöld az élet aranyfája” – Bevezető gondolatok
A Nemzeti Művelődési Intézet országos szakmai központjainak tapasztalatai
Juhász Erika – Ponyi László
A Kapunyitogató program országos hatásvizsgálatának eredményei (2013 – 2016)
Tokár János
Hazahívó útravaló – Szemlélet- és ifjúságfejlesztés Mezőörsön
Értékfeltáráson alapuló jó gyakorlatok
R. Simor Katalin
A kabai ember – Közfoglalkoztatottak utcaszobrai a közösségfejlesztés és az értékteremtés
jegyében
Kullai Anikó
A sokszor átkozott homok termőre fordul – Kiskertkultúra visszatanítása és elterjesztése a
Homokhátságban – mintaprogram Bács-Kiskun megyéből
Csulák-Muliter Mariann
Kalákában a civilekért, a kultúráért és a helyi értékek megőrzéséért –
Egy komplex fejlesztési folyamat elindítása és mentorálása a dél-hevesi térségben
Hajnal László
Kincskeresők a Tisza mentén – Óballa mesélő múltja
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Gergye Rezső
„Járd ki lábam, járd ki most…” – Táncház módszerrel a helyi közösségek megerősítéséért
R. Simor Katalin
„Kopogtató” program Hajdú-Biharban
Gazdaság- és településfejlesztő módszerek
Czink Judit
„Boldog ember lehet az, aki saját közösségének bizalmát is élvezi, és hivatásában is elismerik.” – Interjú Boda Jánossal,
Kajdacs község polgármesterével
Kovács Anikó
E-dialóg – közösségi tervezés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében – Beszélgetés Molnár Aranka közösségfejlesztővel
Kovács Gábor
Városrészek Vetélkedője / Vidéki Vetélkedő
Komjáthi Tamásné
„Öltözékünk üzenete” – Sárköz szellemi és kulturális öröksége
Éles Krisztina
Közösségi gazdaságfejlesztés a Kneipp Témaúton
Példaadó ifjúsági gyakorlatok
Szabó Judit Nikoletta
Építő közösségek – közösségépítő kezdeményezések – Beszélgetés Kovács Vanda ifjúsági közösségfejlesztő szakemberrel
Berke Zsanett – Bretus Imre
A film, mint erőforrás – kell a mozi! Közösségi médiaműhely országos program és filmmódszertani szolgáltatások a
Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében
Gamification – A játékosítás közösségi távlatai
Savolt Zoltán
Tegyünk együtt! – Aktív fiatalok a településekért – Komplex ifjúságfejlesztés Újkígyóson
Közfoglalkoztatási jó gyakorlatok
Éles Krisztina
Generációkat átfogó közösségfejlesztő folyamatok Bérbaltaváron
Csathóné Sebők Erika
Együtt minden könnyebb!
A megrendelés itt lehetséges.
forrás: Módszertani tematikus lapszámmal jelentkezik a Szín Közösségi Művelődés

„Kulturális intézmények
eredményességéért”

a

köznevelés

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig
benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek
együttesen elbírálásra:
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az
2016.11.17.
„Kulturális intézmények a köznevelés
2017.04.28.
eredményességéért” című (EFOP-3.3.2-16)
2018.10.17.
felhívás.
forrás: „Kulturális intézmények a köznevelés
A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási
eredményességéért”
intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek
óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését,
ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és
informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális
intézmények valósítanak meg számukra.
Napraforgó
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
5 milliárd Ft.
Kiadja: a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
Jelen felhívás keretében a felhívás 4.1. pontja szerinti
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Pf.: 570.
kulturális intézmények nyújthatnak be támogatási
E-mail: civil@kfbme.hu
kérelmet.
Szerkesztő: Butora Hajnalka; Urbancsok Győző Mátyás
A támogatási kérelmek benyújtására
2016.10.17-től 2018.10.17-ig van lehetőség.
Felelős kiadó: Pocsajiné Fábián Magdolna
2016. augusztus
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