E-Napraforgó
KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
„A közösség fejlődése
Az egyéni fejlődésből indul ki.”
Sri Chinmoy
A közösség fejlődésének és a közösségek összekapcsolódásának folyamata
fontos eleme annak, hogy az adott környezet életképesebbé, immunisabbá
váljon a környezeti nehézségek felé. Ez éppen úgy megkívánja a figyelmet,
az önfejlesztő tevékenységformát, mint a közösséget alkotó egyének
bármelyike. A közösségi, a civil aktivitásnak kulcsfontosságú szerepe van
abban, hogy egy-egy szervezet, csoport munkája, hatékonysága előremutató
fejlődést eredményezzen.
2017 novemberében 6 civil szervezet fogott össze a megye két településéről
annak érdekében, hogy munkájukat hatékonyabbá tegyék, képesek
legyenek együttműködni, együtt dolgozni, végső soron a saját felvállalt civil
feladataik érdekében. A közösségfejlesztő programok hol Békéscsabán,
hol Újkígyóson zajlottak le az egész napos események során. Olyan civil
szervezetek tagjai voltak a résztvevők, akik egy ponton voltak azonosak:
a segítő – önkéntes – tevékenység végzésében, felvállalásában. Ha az egyes
szervezeteket nézzük, akkor talán éppen az a feltűnő, hogy mennyire különböző célcsoportokat céloznak meg. A résztvevő szervezetek közt voltak, akik
gyermekekkel foglalkoztak, voltak, akik sérült emberekkel, hátrányos helyzetű
családokkal, vagy éppen „csak” magával a nagycsaláddal. Voltak olyanok, akik
szenvedélybetegekkel, vagy éppen pszichiátriai betegekkel. Ezt a sokszínű
képet mégsem a széthúzás jellemzi, hiszen a társadalom egészét mégis valamilyen oldalról védeni szándékozók fogtak itt össze egyrészt saját közösségeik
védelmében, másrészt az összekapcsolódás, a közös munka érdekében.
A közös munka során vált igazán egyértelművé, hogy „mindenki másként
egyforma” (Mérő László)… A sokféle cél között a mégis sok azonos pont volt
felfedezhető, láthatóvá vált a lezajlott programok, az egész napos közös
munkák során egyértelművé vált, hogy a közösségek munkájának eredménye
jóval túlmutat az egyének, vagy akár a civil csoportok külön - külön elvégzett
munkájának összességénél. A két egész napos közös együttlét ennek kiváló
bizonyítékává vált. A program utolsó napján az összekapcsolódás reményével
és esélyével váltak el egymástól a különböző csoportok. Már körvonalazódik
azon közös önkéntes tevékenységek listája, melyet az EFOP-1.3.5-16-2016-00507
„Közösségi egyensúly” pályázatban fog megvalósulni, a fent bemutatott közösségfejlesztő programnak köszönhetően. Az aktív munkát megköszönjük
a résztvevőknek és Pocsajiné Fábián Magdolna, Zsótér Mária képzőknek is!
Szferléné Dénes Pálma
Egyensúly AE Egyesület

Kiadja:
Közösségfejlesztők
Békés Megyei
Egyesülete
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Szavazz!
Melyik
legyen az Ország
Kedvenc
Civil
Szervezete?
Az NLCafé minden
évben adományoz .
Nemcsak karácsony
közeledtével, de akkor
mindig. Idén úgy
döntöttünk,
azokat
segítjük, akik másokat
segítenek. Szavazz az
Ország Kedvenc Civil
Szervezetére!
Ha
valakik,
ők
minden
támogatást
megérdemelnek.

A cikk folytatása
a 10. oldalon...

A közösségfejlesztő programok pillanatképei

EZ TÖRTÉNT...
Szociopoly Társasjáték
A Közösségfejlesztők Békés
Megyei Egyesülete – Baukó
Ildikónak, a Békés Megyei
C s a lá d, E s é l y te re m t és i é s
Önkéntes Ház koordinátorának
vezetésével – SZOCIOPOLY
TÁRSASJÁTÉKOT szervezett
november 23-án a Csabagyöngye
Kulturális Központban civil
szervezetek vezetői részére.
A játék által gerjesztett valóságban
mindenki szegény lett 2 órára
és sa ját ma gá n érezhette
a kirekesztődés szorítását.

Fontosnak tartjuk, hogy a színes
programok: vetélkedők, kézműves
és kreatív foglalkozások,
s p o r tt ev é ke n y s ég e k m e l l et t
hangsúlyt helyezzünk a szociális,
emocionális
készségek
fejlesztésére.
A progra ms oroz a tu n k egy
hosszútávú - 2 éves - program, ami
lehetőséget ad arra, hogy nyomon
kövessük a fiatalok fejlődését.
A rendezvény Békéscsabán,
a Békés Mérték Közösségi Házban
valósul meg.
Mentálhigiénés Egyesület
Békés Mérték Közösségi Ház
Minősítések a
néptáncosainál

Az összejövetel alkalmával került
sor a nyári bentlakásos civil
műhelyek alapító, rendszeresen
részt vevő tagjainak megünneplésére is! A képen Berta György
veszi át az oklevelet.

„Leg

a

láb”

2017. október 17-én került
megrendezésre Berettyóújfaluban
az I. Berettyó Gyermek Szóló
Néptáncverseny, ahol iskolánk
néptáncosai is megmérettették
magukat a neves szakmai zsűri
előtt.

Az SM Adománybolt termékei
is kaphatóak voltak az adventi
vásáron

Karácsony közeledtével a gyulai SM
Adománybolt és Önkéntes Pont is
részt vállal az ünnepi készülődésből.
December 3-án, advent első vasárnapján, a gyulai városközpontban,
a világóra körül megrendezett
adventi vásáron a Békés megyei SM
egyesület által alapított és működtetett SM Adománybolt dolgozói
és önkéntesei az általuk készített
termékeket kínálták eladásra.
Az Adományboltban az üzlet
állandó kínálatán túl a kézzel
készített szebbnél-szebb karácsonyi
díszek megvásárolhatóak!
Ide kattintva ízelítőt kaphat
az ünnepi kínálatból!
Békés Megyei
Sclerosis Multiplexes Emberek
Közhasznú Szervezete

M.I.K. - Menta Ifjúsági Klub a
Békés Mérték Közösségi Házban
Minden hónapban van egy nap,
amely a Békéscsaba szegregált
településrészein élő gyermekekről, fiatalokról szól.

Oldal 2

A nagy érdeklődés mellett zajló
versenyen táncosaink ismét kiváló
eredményeket értek el, melyhez
szívből gratulálunk.
I. korcsoportban
Machó Flóra - Kocsor Kata
ARANY minősítés (Kis-Berényke)
II. korcsoportban
Tímár Gerda - Verasztó Júlia,
Farkas Vanda - Budai Anna
ARANY minősítés (Kis-Berényke)
III. korcsoportban
Zolnai Réka - Pintér Botond
EZÜST minősítés (Kis-Berényke)
„Leg a láb”
Alapfokú Művészeti Iskola
Mezőberény

Minden csapat kapott ajándékot
a feldíszített karácsonyfákért
Teljes pompában várják a karácsonyt a jaminai Jézus Szíve
Templom körül álló fenyőfák.
Az Ökumenikus Advent első
vasárnapján az immár hagyományos karácsonyfa díszítő verseny
résztvevői csinosították ki őket.
December első vasárnapján kezdődött el idén az adventi időszak,
ezzel együtt a jaminai Ökumenikus
Advent programsorozat is. Ahogy
arról korábban beszámoltunk, színes
családi és kulturális programmal
várják a következő hétvégéken az
érdeklődőket a Zenebarát
Felebarátok Alapítvány tagjai.
E-Napraforgó

Az első közösségi alkalommal
óvodás és iskolás csoportokat vártak
a hagyományos karácsonyfa díszítő
versenyre. Idén két óvodás és
öt iskolás csoport nevezett
a versenyre. A gyerekek a pedagógusok segítségével már hetek óta
készítették a természetes vagy újrahasznosított alapanyagú díszeket,
amelyek vasárnaptól a templom
körül található fákat ékesítik
egészen az ünnepeke végéig.
– Idén is nagyon szépnek találtuk
a feldíszített fenyőfákat. Látszik,
hogy nagyon sok munkájuk van
benne a gyerekeknek, hiszen sok,
saját kezűleg készített díszítőelemet
hoztak magukkal – emelte ki
dr. Csicsely Ilona, a körzet
önkormányzati képviselője.
Hozzátette: jaminai képviselőként
fontosnak tartja, hogy ne csupán
támogassa az Ökumenikus Advent
programsorozatot, hanem aktív
résztvevőként, jelen esetben zsűritagként is részt vegyen egy-egy
rendezvényen.
A zsűri másik tagja – az ugyancsak
egyik jaminai körzet önkormányzati
képviselője – Zelenyánszkiné
dr. Fábián Ágnes volt.
– Örülök, hogy tizenegy éve négy
vasárnapon át együtt vagyunk és
ünneplünk. Szórakoztató és áhítatos
programok állnak rendelkezésre.
Ezért köszönet illeti a Zenebarát
Felebarátokat, akik több mint egy
évtizede szervezik a programokat.
Mind a hét csoport tagjai lelkesen
díszítették a fákat, így a hét
karácsonyfa gyorsan elkészült
a szülők segítségével. A zsűri pedig
úgy döntött, hogy senki nem távozik
üres kézzel a megmérettetésről,
ezért minden csapat kapott jutalmat
a verseny végén. A legkisebbeknek
pedig az első havat kihasználva még
hócsatázni is volt lehetőségük.
forrás: behir.hu
2017. december 4.
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Saját kezűleg készítettek adventi
koszorút a nyugdíjasok
A karácsonyi időszak előtt idén
is kézműves foglalkozáson
készítették el saját adventi
koszorúikat a városi nyugdíjas
klub tagjai. A Békéscsabai Városi
Nyugdíjas Egyesület Életmód
csoportjában ez már több éves
hagyomány, amelyhez egyre
többen csatlakoznak.
Szorgos kezek készítették csütörtökön délután az adventi koszorúkat
a Békéscsabai Városi Nyugdíjas
Egyesületben.
– Mindenki igyekszik ezen
a délutánon elkészíteni a saját
adventi koszorúját és ajtódíszét.
Ez az alkalom egyben csapatépítés
is. Ilyenkor együtt vagyunk
és jól érezzük magunkat, egy kis
teával, zsíros kenyérrel meg
vendégeljük egymást – mondta
el Kölesné Vandra Éva,
a Békéscsabai Városi Nyugdíjas
Egyesület Életmód csoportjának
vezetője.
Minden kézművesnek megvolt
a maga elképzelése arról, milyen
az ideális karácsonyi asztali dísz.
Voltak, akik a hagyományos
fenyőág alapot részesítették
előnyben, de voltak olyanok is,
akik a modernebb stílust kedvelik.
A választásban ezúttal is virágkötő
nyújtott nekik szakmai segítséget.
– Nagyon jó velük dolgozni.
Jó érzés, hogy mindig megkérdeznek arról, hogy hogyan lehet
sz épen megolda ni egy - egy
feladatot – emelte ki Kácsorné
Győri Éva szakmai vezető.
Az egyesületnél már négy éve
hagyomány, hogy az adventi
időszak előtt a tagok egy
klubdélutánon elkészíthetik saját
adventi koszorúikat.
– Kéthetente vannak zenés-táncos
est je i nk, a m i ko r mi nde n ki
hasznosan tudja eltölteni a szabadidejét. Az év végén az egyesületeknek is van karácsonyi ünnepsége,
ezen az óvodások is szerepelnek
és felvidítják az idős szíveket
– hangsúlyozta Obsuszt András,
a Békéscsabai Városi Nyugdíjas
Egyesület elnöke.

A szervezet a karácsony előtti
időszakban emellett számos
rendezvénnyel kedveskedik
tagjainak.
forrás: behir.hu
2017. december 2.
Családok a családokért
Önkéntes segítőket toboroztak
Békéscsabán

Ismerkedő beszélgetésre invitálta
a békéscsabaiakat az Otthon
Segítünk Alapítvány. Céljuk
a rendezvénnyel az volt, hogy
önkénteseket toborozzanak annak
érdekében, hogy az alapítvány
elindíthassa önkéntes családsegítő
helyi szolgálatát Békéscsabán is.
Az Otthon Segítünk Alapítvány
igazgatója, Lehőcz Mónika tartott
előadást az érdeklődőknek
az Új Nemzedék Közösségi Tér
épületében. Az alapítvány már
16 éve segít a kisgyermekes
családoknak ingyenesen, felkészített önkéntesekkel. Jelenleg
tizenöt városban nyújtanak
támaszt a hozzájuk fordulóknak,
mindemellett 250 felkészített
családsegítő munkáját koordinálják. Az alapítvány szolgálatai
együttműködnek a helyi családsegítő szolgálatokkal és civil
szervezetekkel a hatékony munka
érdekében. Lehőcz Mónika
elmondta, öt újabb városban
szeretnének jelen lenni, köztük
Békéscsabán is. Céljuk, hogy
olyan családoknak nyújtsanak
segítséget, ahol legalább egy
iskoláskor alatti gyermek is van.
Az önkéntesek átlagosan
3–6 hó- napig segítenek egy
családnak, heti egyszer, 3-4 órán
át egyedi igények alapján.
Az alapítvány szolgáltatásai
ingyenesek a családok számára
és az önkéntesek sem kapnak
munkájukért pénzt.
forrás: Csabai Mérleg
XXVII. évfolyam, 23. szám
2017. december 7.
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Koraszülötteket és családjukat
segítő
program
indult
a Dél-Alföldön
Hároméves, a koraszülötteket
és családjukat segítő programot
indított 1,2 milliárd forintos
uniós támogatással a Korábban
Érkeztem Alapítvány.
Rádi Katalin alapító a projektet
bemutató pénteki sajtótájékoztatón
elmondta, az öt éve működő civil
szervezet önkéntesei rendszeresen
látogatják a dél-alföldi koraszülött
osztályokat, rendezvényeikkel
segítik az érintett családokat, részt
vesznek a területtel foglalkozó
orvosok és ápolók szakmai konferenciáin. Anyaszállásokat hoztak
létre és újítottak föl, ez lehetővé
teszi, hogy a nem helybéli
kismamák is folyamatosan az
in tenz í v osz tá ly o ko n á po lt
újszülöttjük közelében lehessenek.
Monostori Dóra, a pályázat
szakma i vezetője kifejtette,
Magyarországon az évente 95 ezer
újszülött közül minden tizedik idő
előtt jön a világra. A projekt központi eleme olyan modellprogram
kidolgozása, amely lehetővé teszi,
hogy sorstársak mentorként
segítsék az érintett családokat a
veszélyeztetett várandós időszaktól
kezdve egészen a gyermekek
hatéves koráig.
Ez a módszer Szegeden már jól
működik, de szeretnék továbbfejleszteni és kiterjeszteni az egész
régióra. Ennek érdekében a Szegedi
Tudományegyetemmel közösen
kutatási program indult, és összegyűjtik a legjobb külföldi gyakorlatokat is. Az eredmények teljes
egészében hozzáférhetőek lesznek
az alapítvány honlapján - közölte
a mentálhigiénés szakember.
Az érintettek 2-3 napos programon
vesznek részt, ezzel segítve felépülésüket a koraszülés okozta
traumából. Egy részükből - további
képzés után - mentor válhat,
aki később segíthetik a családokat
- mondta Monostori Dóra, hangsúlyozva, szülőpárokat kívánnak
megszólítani, így oldva az ilyen
családokban az átlagosnál lényegesen gya kra b ba n e lő f ordul ó
párkapcsolati konfliktusokat.
2017. december

A program részeként segítőszolgáltatás is indul azoknak a szülőknek,
akik gyermeküket csecsemőkorban
veszítik el.
Három városban - Szegeden,
Gyulán és Kecskeméten - mentorházakat alakítanak ki, ahol az egész
családnak tudnak komplex szolgáltatást nyújtani. Az igényektől
függően állandóan vagy alkalmi
jelleggel ezek a 27 dél-alföldi járás
mindegyikében elérhetőek lesznek.
forrás: hir6.hu
2017. november 17.

erősödik a település identitástudata. Hozzátette: országos
szinten is kiemelkedő, hogy
Békés megyében ötvenkét településen van értéktár, amelyekben
összesen több mint 800 nemzeti
érték található meg.
forrás: Csabai Mérleg
XXVII. évfolyam, 23. szám
2017. december 7.
Értékteremtés és fejlesztés volt a
konferencia célja

Közös kincseinkért
Konferencia a helyi értékekről
Köz ös kincseinkért címmel
2017. november 22-én tartottak
konferenciát a Csabagyöngye
Kulturális Központban. A rendezvény célja a békéscsabai és
a megyei értékek bemutatása volt.
Mezőmegyerről többek között
hímzéseket, textil- és fajátékokat,
háziszappanokat, valamint gyapjúés nemeztermékeket hoztak erre az
alkalomra. – Ez évben, júliusban
alakult meg a Mezőmegyeri
Kézműves Falu Egyesület, amely
a kézművesség népszerűsítését
tűzte zászlajára. A kézműveseink
egy kézműves játszóházzal,
illetve vásárral készültek erre
a rendezvényre – fogalmazott
a Mezőmegyeri Kézműves Falu
Egyesület alelnöke, Zalai Erika.
A Csabagyöngye Kulturális
Központ igazgatója előadásában
bemutatta azt a több mint ötven
békéscsabai értéket, amelyek között
megtalálhatók a kulturális örökség,
az épített környezet értékei, vagy
éppen hagyományos ételek, italok
és a megyeszékhely hí res személyiségei. – Most került be Zsilinszky
Mihály életműve, ő volt az, aki
államtitkárként és tudósként is
elképesztően sokat tett a magyar
kultúráért és Békéscsabáért is
a múlt század elején – ecsetelte
Szente Béla, a Csabagyöngye
Kulturális Központ igazgatója.
Zalai Mihály, a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének
elnöke úgy fogalmazott: fontos
a helyi értékek kutatása, hiszen így

Helyi Értékek a Körös-Sárréten
címmel szerveztek konferenciát,
illetve két kiállítást rendeztek meg
Füzesgyarmaton pénteken a Hotel
Garában.
A konferencia célja a helyi értékteremtés, fejlesztés és mentéshez
szükséges források feltérképezése,
a környékhez köthető kiemelkedő
helyi, tájegységi értéktári elemek
és a jó gyakorlatok bemutatása,
Füzesgyarmat és az együttműködésébe bevont települések (Bucsa,
Kertészsziget és Szeghalom)
helyi értékeinek ismertetése
és népszerűsítése volt.
A programsorozat részeként
szervezték meg a Körös-Sárrét
Értékei elnevezésű tárlatot, melyen
Füzesgyarmat és Szeghalom
önkormányzata, valamint
Bucsa és Kertészsziget önkormányz a tá na k értéktá rá ba felvett
értékeit mutatták be. A kiállítás
megnyitóján az Épített örökségeink
című kisfilm az együttműködő
tele pü lése k je le s ép üle tei t,
műemléképületeit vonultatta fel.
Békés megye északi részén
elhelyezkedő Körös-Sárrét,
a hajdani Nagy-Sárrét négy települése volt porondon. A filmben az
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épületeken, az épített értékeinken így a zalai dombság vidékén,
keresztül mutatták be a vidéket.
a Kis-Balaton környékén szerzett
élményeit viszi vászonra igen
Dr. Kun Edit festőművész, hitelesen. A kiállítást Bránya János,
valamint a Nimród Vadászúj- a Békés Megyei Vadászkamara és
ság kiadói igazgatója is. Szenvedé- Szövetség, Kulturális és Történelmi
lye a festészet és a vadászat, Emlékhely Bizottság elnöke
előbbihez főként utóbbi szolgáltat nyitotta meg.
témát. A festőnő maga is vadász,

A rendezvény résztvevői megism e r k e d he t t e k F üz e sg y a r m a t
és a Körös-Sárrét értékeivel és
hagyományaival, a helyi alkotókkal. Az esemény segíti a helyiek
identitástudatának fejlődését, mely
elősegíti a fiatalok helyben maradását, még a turisták visszatérési
szándéka is növekedhet.
forrás: www.beol.hu

PÁLYÁZATOK
Megjelent a „Családi kohéziót
erősítő programok támogatása
a Családok Évével kapcsolatban” című pályázat
A pályázat kódja: CSP-CSK-17
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyi
Államtitkársága megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
meghívásos pályázatot hirdet
családi kohéziót erősítő programok
támogatására.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. december 30. 23.59 óra
A pályázatok támogatására
rendelkezésre álló keretösszeg:
17 200 000 Ft
A pályázati kiírás az alábbiakban
elérhető:
Pályázati felhívás
Pályázati útmutató
A programról
forrás: www.emet.gov.hu
KÖZELÍTŐ PÁLYÁZAT
Jelentkezési határidő:
2018. január 12. (péntek)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatni kíván olyan
programokat, amelyek célja
a házasság és a család értékének
népszerűsítése, családok közösségi
együttléte és összefogása,
a gyermeket vállaló és nevelő
családokat támogató társadalmi
környezet ki-alakítása, közösségi
háló megerősítése a családok
lakóhelyén, a családok lelki
egészségének megőrzése, valamint
népszerűsítik a család intézményét, felhívják a figyelmet
a gyermekvállalás fontosságára,
segítséget nyújtanak a gyermekneveléssel, párkapcsolati kérdésekkel
kapcsolatban különféle kommunikációs eszközökkel, programokkal
a Családok Éve 2018 rendezvénysorozattal kapcsolatban.
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A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság Közelítő című projektjének megvalósítása érdekében
olyan települési döntéshozók
és helyi ifjúsági közösségek együttes
jelentkezését várja, akik vállalják
a 2018. január 31 – február 4. között,
Pécsváradon megvalósuló tréning
teljes időtartamán történő részvételt,
va la mint az t követően egy
maximum 3 hónap időtartamú helyi
miniprojekt megvalósítását.
A projekt célja:
A projektbe közvetlenül bekapcsolódó települések önkormányzata
és fiataljai között valódi párbeszéd
és együttműködés kialakítása,
amelynek eredményeként közösen
kezdenek el dolgozni azon, hogy
növeljék településükön a fiatalok
részvételét, valamint azt, hogy
valóban bekapcsolódjanak a strukturált párbeszéd folyamatába.
A képzés résztvevőinek profilja:
Településenként
- 1 fő helyi döntéshozó
(polgármester, alpolgármester,
önkormányzati képviselő, vagy

a döntéshozó testület által irányított intézménnyel szerződéses
jogviszonyban álló szakember),
aki érdeklődik az ifjúsági korosztály iránt, szívesen foglalkozik
a fiatalok ügyeivel, nyitott a
véleményük meghallgatására
és figyelembe vételére.
- 2 fő 16-25 éves kor közötti helyi
fiatal, lehetőség szerit ifjúsági
közösség(ek) tagjai, akik szívesen
vesznek részt a projektben
és szívesen dolgoznak önkéntesként saját korosztályuk és
településük érdekében.
A résztvevők az alábbiakat
vállalják a jelentkezéssel:
- Részvétel a 2018. január 31.
és február 4. között, Pécsváradon
megvalósuló tréningen. A helyszínről információ elérhető itt:
http://www.pecsvaradivar.hu/)
- A miniprojektek megvalósítása,
amely során a helyi szereplőkkel,
érintettekkel és a fiatalokkal
együttműködnek.
- A miniprojekt megvalósításának
dokumentációja és tapasztalatainak összefoglalása (jelenléti ívek
vezetése, fotók készítése, szakmai
beszámoló készítése).
- A miniprojekt pénzügyi megvalósulása során a pályázati elszámolásnak megfelelő gazdálkodás
és elszámolás, amelyre külön
szerződés kerül megkötésre.
- A tréningen résztvevők részvétele
a 2018. május 19-20-ára tervezett
értékelő találkozón és a
2018. május 21-ére tervezett záró
konferencián.
Jelentkezés módja: Jelentkezni
a www.gyiot.hu oldalról letölthető
jelentkezési lap és részvételi
szándéknyilatkozat hiánytalan
E-Napraforgó

kitöltésével és a gyiot@gyiot.hu
e-mail címre történő megküldésével lehetséges.
Költségek: A tréning programjainak egy főre jutó költsége
40.000,- Ft/fő, amelyet
az Erasmus+ programtól kapott
támogatás terhére térítésmentesen
biztosítunk minden résztvevő
számára, így a projektben történő
részvétel ingyenes, azonban
a tréningre és a zárókonferenciára
utazás költsége a résztvevőket
terheli. Önálló keresettel nem
rendelkező résztvevők alkalmanként maximum 5.000 Ft összeghatárig kérhetik az utazási költséghez
történő hozzájárulást, amelyet
kérünk a jelentkezési lapon jelezni.
A miniprojekt megvalósításához
szükséges forrást, településenként
maximum 50.000,- Ft-ot a pályázat
terhére biztosítjuk a résztvevők
számára, amely felhasználásának
és elszámolásának módjáról külön
szerződésben állapodunk meg.

További tájékoztatás kérhető
Bálint Andrea, projektvezetőtől
a 70/555-2450-es mobilszámon vagy
a balint.andrea@gyiot.hu e-mail
címen.
A tréning Facebook eseménye itt
érhető el.
A projekt az Európai Bizottság Erasmus+ Fiatalok Lendületben Program támogatásával valósul meg.
forrás: gyiot.hu
Megjelent a 2018-as
pályázati útmutató

Erasmus+

A most megjelent, magyar
nyelvű Erasmus+ pályázati útmutató azoknak nyújthat segítséget,
akik 2018 tavaszán pályázni
szeretnének a programban.
A köznevelés, a szakképzés,
a felsőoktatás és a felnőtt tanulás
területén megvalósuló projektek
lehetnek stratégiai partnerségek,
amelyekben több ország oktatással
foglalkozó intézményei és szervezetei dolgozhatnak egy-egy közös
témán; illetve irányulhatnak
kifejezetten külföldi mobilitások
megvalósítására, amikor valamilyen képzésen, szakmai gyakorlaton vagy tanulmányúton vehetnek
részt az oktatás különböző
szereplői.

A 30 évvel ezelőtt alapított Erasmus
az Európai Unió egyik legnépszerűbb, ikonikussá vált programja,
amely jól példázza, hogy a külföldi
tanulás milyen pozitív változásokat További részletek az Erasmus+
idézhet elő az emberek életében.
programot koordináló Tempus
Közalapítvány honlapján
Eddig már 9 millióan vettek részt az
találhatóak: www.erasmusplusz.hu
EU nemzetközi együttműködéseket
forrás: www.nonprofit.hu
és külföldi tapasztalatszerzést
2017. november 15.
támogató programjaiban, Magyarországról pedig több mint 227 ezren.
Információk a projektről és
A 2014-2020 között megvalósuló
a jelentkezéshez szükséges
Erasmus+ programba a felsőoktatási
dokumentumok:
hallgatók mellett szakképzésben
Kozelito_Projektosszefoglalo
tanuló diákok, iskolai csoportok,
Kozelito_GYIK
tanárok és szakemberek, valamint
Kozelito_Jelentkezesi lap
önkéntesek és ifjúságsegítők is
Kozelito_Reszveteli nyilatkozat
bekapcsolódhatnak.

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
Az Andrássy Úti Társaskör hírei
A Játszótér Alapítvány munkatársai és önkéntesei ebben az évben is
kiveszik a részüket az Andrássy
Úti Társaskörben zajló karácsonyi
készülődésből. December első
hetében mézeskalácsot sütöttünk
és díszítettünk a közösségi térbe
betérő fiatalokkal. Luca napján,
december 13-án hófehér díszeket
gyártottunk, 19-én pedig apró

2017. december

karácsonyi ajándékokat készítünk.
Szeretettel várunk minden érdeklődő fiatalt a soron következő közös
alkotásra! Kellemes békés készülődést és boldog Ka rá csonyt
kívánunk!
Játszótér Alapítvány
Javában zajlik a Green2Move
Egyesület Drótszamár projektje.
Az Önkéntesség nemzetközi napja
alkalmából, december 5 -én
az Andrássy Úti Társaskör munkatársai és fiatal önkéntesek bevonásával folytatódott a kerékpárok
felújítása. Az egyesület tagjai arra
vállalkoztak, hogy a város lakosai
által felajánlott kerékpárokat
felújítják, és 2018 márciusában egy
zárórendezvény keretében azt rászoruló fiataloknak adományozzák.

A bringák nagyon hamar összegyűltek, jelenleg a felújítás zajlik.
Eddig 13 fiatal jelezte, hogy szüksége lenne egy-egy drótszamárra.
Januártól ehhez a programhoz
kapcsolódva szemléletformáló
rendezvények fognak megvalósulni összesen tíz alkalommal.
A témák között az egészséges életmód és a biztonságos közlekedés is
hangsúlyt kap.
Green2Move Egyesület
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Akcióra készek a gyomaendrődi
örömsüti angyalok
2014-ben indult az a civil kezdeményezés, mely pillanatok alatt
országos méretűre nőtt. Az ötletgazdák célja az volt, hogy
a karácsony közeledtével gyermekeknek, időseknek, rászorulóknak
tegyék szebbé az ünnepet házi
süteménnyel.
A Gyomaendrődi Örömsüti
Csoport már 2015-ben szervezte,
népszerűsítette, hogy háziasszonyok, hobbicukrászok, nagymamák,
amatőrök és profibbak is csatlakozzanak, és együtt, egy célért
közösen dolgozva tegyék szebbé
a hátrányos helyzetűek ünnepét.
A program eredményességéhez
sokan alapanyagokkal, hozzávalókkal járultak hozzá. Az első évhez hasonlóan, 2016 decemberében
is közel 300 rászorulót leptek meg
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a „Sütiangyalok” saját készítésű
finomságaikkal, melyek felnőttek,
gyerekek, idősek és fiatalok
körében egyaránt nagy sikert
arattak. Minden helyszínen nagy
szeretettel fogadták a csoport
képviselőit, és rendkívül hálásak
voltak azért, hogy gondoltak
Rájuk.

Várják, és szívesen fogadják
az Örömsüti csoportba azokat,
akik csatlakozni szeretnének
ehhez a rendhagyó és nagyszerű
kezdeményezéshez.
Szívesen
bővítik a meglátogatandó
helyszínek körét is. Elsősorban
süteményeket várnak, akár már
néhány szelettel is nagy örömet
lehet szerezni!
A támogatókat arra kérik,
hogy sütemény sütéshez használható alapanyagokkal segítsék
őket: liszt, margarin, vaj, cukor,
porcukor, mák, dió, lekvár,
sütőpor stb.

Az angyalok a egyik népszerű,
közösségi portálon csoportot
alakítottak, hogy könnyebben
elérhetővé váljanak. A csoport két
motorja: Patakiné Sztanyik Rita és
Paróczainé Editke már megkezdték
a felkészülést az idei karácsony
előtti akcióra.

Az alapanyagok leadhatóak
a Határ Győző Városi Könyvtárban
is (Gyomaendrőd, Fő út 230.).
forrás: hir6.hu
2017. november 20.

E-Napraforgó

Adománygyűjtés a Mentálhigiénés Egyesület szervezésében
"Tégy meg minden jót, ami tőled telik,
Amilyen eszközzel csak tudod,
Amilyen módon csak tudod, Ahol csak
tudod, Akivel csak tudod, Ameddig
csak tudod." John Wesley
Az idei évben is tartós élelmiszer
gyűjtést kezdeményezett a Mentálhigiénés Egyesület a rászoruló
családok részére. Az egyesület
munkatársai hihetetlen lelkesedéssel osztanak szórólapot, állnak
órákat a hidegben, hogy segítsenek.

Leadási helyek:
Békés Mérték Közösségi
- Békéscsaba, Békési út 40.

Ház

Békési Mentálhigiénés Szolgálat
- Békés, Borosgyán utca 1/1.
Univerzál áruháznál – Békéscsaba
2017. december 15-én, pénteken
9.00 órától 18.00 óráig
forrás:
Mentálhigiénés Egyesület
honlapja és facebook oldala

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK...
Kultúrházak éjjel – nappal 2018.

A Magyar Népművelők Egyesülete
több szakmai partner együttműködésével 2018. február 2-4. között
rendezi meg a Kultúrházak
éjjel – nappal rendezvénysorozatot.
2018-ban a kiemelt tematika
– Helyben van a sokszínűség –
a művelődési intézmények összetett
szerepét és sokoldalúságát
állítja középpontba.
A rendezvénysorozat igyekszik tudatosítani a közművelődési
intézmények sokoldalúságát és
a helyi társadalomban betöltött
közösségépítő, fejlesztő munkáját,
melynek révén meghatározó
szerepet töltenek be a települések
mindennapi életében, a hagyományok tovább éltetésében és új
kulturális értékek létrehozásában
egyaránt.
A több mint tíz éves múltra visszatekintő, évről-évre több intézményt
és látogatót vonzó országos rendezvénysorozathoz ingyenesen
csatlakozhat minden magyarországi
közművelődési intézmény,
közösségi színtér, kézműves
alkotóház, közősségi ház, faluház
vagy azok fenntartói.
Regisztráció és a programok feltöltésének kezdete: 2017. december 1.
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Javasolt programelemek:
- Szlogenhez kapcsolódó programok, pl. mini-gála szervezése;
- Interaktív programok,
pl. Szabadulójáték a művelődési
ház termeiben, ügyességi
és szellemi feladatokkal;
- Közös alkotó produkciók,
hogy első kézből szerezzenek
tapasztalatot és sikerélményt,
vagy kapjanak kedvet az adott
tevékenységhez. Pl. flashmob,
előzetesen elsajátítható produkció
közös bemutatása;
Pályázatok:
- Mindentegylapra! – közművelődési plakátpályázat
- Vanképedhozzánk? - fotópályázat
- Okosművház 2018 – szakmai
innovációs pályázat
A program partnerei: Hagyományok Háza, Közösségfejlesztők
Egyesülete, Kulturális Központok
Országos Szövetsége, Népművészeti Egyesületek Szövetsége,
NMI Nemzeti Művelődési Intézet
Közhasznú Kft.
Támogatók: Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Nemzeti Kulturális
Alap
Fővédnök: dr. Hoppál Péter
kultúráért felelős államtitkár
további információk, forrás:
www.kulturhazak.hu

Kommunikációs
Békésen

tréning

indul

A Békési Városvédő és Szépítő
Egyesület pályázati forrásból
kommunikációs tréninget valósít
meg várhatóan 2018 legelején.
Harminc személynek díjmentes
a 38 órás tanfolyam, amely
egyebek mellett a szóbeli és
szavakon túli kommunikációról,
a pletyka és a hazugság természetéről, a szónoklás tudományáról
szól majd. Szó lesz arról is, hogy
hogyan dolgoznak a média munkatársai, és milyen sajtóműfajok
léteznek. Különös hangsúlyt kap
az online médiatérrel kapcsolatos
ismeretanyag, beleértve az egyes
generációk közötti különbségeket,
kommunikációs bukkanókat,
veszélyeket. Hogy mi a magyarázata a közösségi média népszerűségének és hogyan illik viselkedni
a kibertérben. Téma továbbá
a fotózás mikéntje, a reklámok
hatékonysága, a filmek erőszakossága és még sok egyéb is.
A 2018 januárjában kezdődő
tréning különösen a já nlott
a tréning szülőknek, nagyszülőknek, pedagógusoknak, civil
szervezetek aktív tagjainak és
mindazoknak, akik szeretnék
megismerni a modern kor
kommunikációs kihívásait
és otthonosabba n mozogni
a 21. századi médiavilágban.
E-Napraforgó

Bárki jelentkezhet, életkori vagy
egyéb megkötés nincsen. A kommunikációs képzést Szegfű Katalin
média- és filmtanár, újságírószerkesztő tartja majd. A foglalkozások várhatóan csütörtökön
és pénteken a késő délutáni-kora
esti órákban lesznek.
A tréning iránt érdeklődők a
bekesivarosvedok.hu honlapon
jelentkezhetnek, a 20/411-77-69-es
telefonszámon vagy az
info@bekesvarosvedok.hu e-mail
címen kérhetnek bővebb
tájékoztatást.
forrás: bekesmatrix.hu
2017. november 17.
E-közigazgatás:
CÉGKAPU

januártól

A Békés Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara emlékeztet: január
elsején válik kötelezővé
a Cégkapu, amely megkönnyíti
a szervezetek és az elektronikus
ügyintézést biztosító szervek
közötti kapcsolatfelvételt. A rendszerben minden kézbesítésre szánt
küldemény a gazdálkodó szervezet által igényelt, biztonságos,
hiteles tárhelyre érkezik. Az év
végéig a vá lla lkoz ásokna k
e-közigazgatási „Cégkapu”
létesítésével kell felkészülniük
a közigazgatási ügyintézésükre,
ezen belül a közigazgatási küldemények joghatályos átvételére.
A Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. (NISZ) Cégkapu
szolgáltatása már 2017. december
1-jétől aktívvá vált. Az összes cégnyilvántartásban szereplő cégnek
és egyéb gazdálkodó szervezetnek
minősülő szervezeteknek (pl.: civil
szervezetek) is regisztrálniuk kell
a Cégkapura. Az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
2017. december

a 2015. évi CCXXII. törvényben
bekövetkező változás jelentős
kötelezettség teljesítését írja elő
valamennyi gazdálkodó szervezetre
2018. január 1-jétől. Az egyéni
vállalkozók továbbra is az
ügyfélkapu szolgáltatással
jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra, ebből adódóan a regisztrációs kötelezettség ezt a kört nem
érinti.
Cégkapu regisztráció
forrás: Csabai Mérleg
XXVII. évfolyam, 23. szám
2017. december 7.
Megtévesztő megkeresések
a civil szervezetek beszámolóival
kapcsolatban
Több bejelentés érkezett
az Országos Bírósági Hivatalba
(OBH), miszerint civil szervezetek
megtévesz tő megkere séseket
kaptak különböző gazdasági
társaságoktól. E társaságok azt
ajánlották, hogy ellenszolgáltatás
fejében törvényességi és gazdasági
szempontból átvizsgálják, javítják
a civil szervezetek beszámolóit.
Ezáltal megelőzhetik az esetleges
retorziókat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a civil
szervezetek beszámolóival kapcsolatban az OBH feladata kizárólag
azok nyilvántartása és közzététele.
Az OBH tartalmában, érdemében
nem vizsgálja a beszámolókat,
valamint a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységét sem, ilyen
vizsgálatokra ugyanis nincs hatásköre.
Kérjük, ha ilyen tartalmú megkeresést kapnak, azt utasítsák el, illetve
haladéktalanul jelezzék az illetékes
törvényszéknek, vagy a nyomozóhatóságnak.
forrás: birosag.hu
Kárpát-medencei
vetélkedő

hungarikum

A Lakiteleki Népfőiskola
– az Országgyűlés és a
Hungarikum Bizottság támogatásával – „Kárpát-medence kincsei”
címmel vetélkedőt szervez
a hungarikum mozgalom további

népszerűsítése, valamint nemzeti
értékeink megismertetése érdekében. A vetélkedőre a Kárpátmede ncei á lta lá n os isk o lá k
7. osztályában tanuló diákok
és felkészítő tanáraik jelentkezhetnek. Egy csapat 3 diákból és
1 felkészítő tanárból áll.

Jelentkezés feltétele: a vetélkedőre
való felhívá s mellékletében
található 50 kérdésből álló
feladatlap megoldása és pdf
formátumban való elküldése
hungarikum.vetelkedo@parlament.hu

e-mail címre.
A beküldés határideje:
2018. január 22.
A feladatlapot visszaküldők
2018. február 15-ig újabb feladatot
kapnak. Ennek megoldásával
március 15-ig lehet pályázni
az elődöntőbe jutásra.
Az elődöntő időpontja:
2018. április 24-27.
A döntő időpontja:
2018. május 10-11.
Az elődöntőnek és a döntőnek a
Lakiteleki Népfőiskola ad otthont.
A vetélkedő során a feladatok a
Hungarikum Bizottság által,
a Hungarikumok Gyűjteményébe
választott értékek ismeretére
irányulnak. Mindezek mellett
érdemes felkészülni a vetélkedőn
résztvevő iskolák és környékének
helyi értékeiből.
Minden elődöntőbe és döntőbe
jutott csapatok tagjai hungarikumokat, nemzeti értékeket nyernek.
A győztes iskola jutalma egy
„Alpha 1 PRO” típusú programozható robot. A döntő első három
helyez ett csa pa t rész tvevői
hungarikum körúton vesznek részt,
melynek időpontja:
2018. augusztus 23-24.
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Javasolt felkészülési anyag:
A www.hungarikum.hu honlapon
található 67 magyar csúcsteljesítményt, értéket tartalmazó
Hungarikumok Gyűjteménye.
A vetélkedő lebonyolításával
kapcsolatos kérdéseire válaszolnak

Szurkoljunk együtt és szavazzunk a
továbbjutásukért!
SMS szavazás leírása és szabályai
forrás: csabatanc.hu
Szavazz! Melyik legyen az Ország
Kedvenc Civil Szervezete?

hungarikum.vetelkedo@parlament.hu

e-mail címen.
A verseny felhívása letölthető ide
kattintva!
A verseny feladatsora letölthető ide
kattintva!
forrás: nepfoiskola.lakitelek.hu
2017. november 27.
Bekerült a Csaba Nemzetiségi
Táncegyüttes a Fölszállott a páva
középdöntőjébe

A televíziós népzenei és néptánc
tehetségkutató verseny, a Fölszállott
a páva 2017. december 15-i
középdöntőjében táncol újra
a Csaba Nemzetiségi Táncegyüttes
20.25 órakor a Duna csatornán.
A Csaba Nemzetiségi Táncegyüttes 1986-ban jött létre, az akkor
még létező Békéscsaba és Vidéke
ÁFÉSZ támogatásával. Az akkori
támogató azóta már megszűnt, de
az idő viharait túlélve az együttes
még ma is él és virágzik. Az alapító
Pintér Tibor nyugdíjba vonulásáig
vezette az együttest. Jelenleg
a művészeti és alkotó munka
az új vezető Szarka Zsolt néptáncpedagógus, koreográfus irányításával folyik. Az együttes elsősorban Békéscsaba nemzetiségeinek
néptánc kultúrájából építi fel repertoárját. A szlovák, román és
ma gya r k oreo grá f iá k on t úl
alkalmanként más nemzetiségek
táncai és tematikus koreográfiák
is gazdagították a repertoárt.
Határainkon túl mintegy 45 alkalommal láthatták az együttest
Európa 13 országában.
2017. december

Nekik szeretnénk tehát köszönetet
mondani az Ország Kedvenc Civil
Szervezete versennyel, egy olyan
játékkal, amelyben reményeink
szerint mindannyian nyernek.
Ahogyan az év többi részében ők
segítenek másokat. Mert hiszünk
benne, hogy számít az is, hogy
rajtunk keresztül minél többen
láthatják a munkájukat.
„Igazi” nyertes azonban egy lesz,
az a szervezet, amelyik a legtöbb
szavazatot kapja tőletek, és ezzel
300 ezer forint értékű ADSelfreklámfelülethez jut.

Az NLCafé minden évben adományoz így vagy úgy. Nemcsak
karácsony közeledtével, de akkor
mindig. Idén úgy döntöttünk,
azokat segítjük, akik másokat
segítenek. Szavazz az Ország
Kedvenc Civil Szervezetére!
Ha valakik, ők minden támogatást
megérdemelnek.
Önkéntesek és alkalmazottak.
Elhivatott emberek. Olyanok,
akiknek van egy szívügyük.
Ők azok, akiket legtöbbször csak
úgy emlegetünk: „a civilek”.
Igen, civilek nemcsak abban
az értelemben, hogy civil szervezetek (alapítványok vagy egyesületek)
munkatársai, hanem abban
az értelemben is, hogy mindannyian
– úgymond – egyek közülünk.
Névtelenül, arctalanul, a háttérben
teszik a dolgukat – pontosabban
többnyire a más dolgát. Az államét,
a sorsét, mindannyiunkét.
Mert közös érdek az, hogy
a leszakadók, a nehezebb sorsúak
köztünk maradjanak. Ne a Blaha
Lujza téren álljanak sorban jogi
tanácsért, a Klauzál téren meleg
ételért, a gyerekeik ne a Hős utcai
néhány négyzetméteren töltsék
a délutánjukat az utca helyett.
Illetve dehogynem! Amíg nincs
más, mindennek örülnünk kell
– és ezeket a lehetőségeket nekik,
a civileknek köszönhetjük. Inkább:
Civileknek, így, nagybetűvel.

Neked ki a kedvenced? Szavazz
december 17-én, éjfélig! Ne csak
a nyereményért, hanem hogy
azok, akik a legnagyobb hidegekben is másokat melegítenek,
lássák: milyen sokaknak fontos,
amit nap, mint nap csinálnak.
Eredményhirdetés:
2017. december 18-án – a Café-n!
A nyeremény
Az ADSelf a Central Médiacsoport
digitális portfóliójának felületeit
értékesítő automata hirdetési
rendszer. Az alapvetően kis- és
középvállalkozások igényeire
szabott program összetett bannerkampányok gyors és egyszerű
létrehozását és irányítását teszi
lehetővé. Rövid regisztrációt
követően az ADSelf által felkínált
sablonok segítségével tapasztalat
nélkül is pár perc alatt személyre
szabott hirdetést készíthetünk,
a kampány beállításai során pedig
célközönségünket nem, kor, érdeklődés és földrajzi elhelyezkedés
alapján is szűrhetjük. Tetszőleges
költségkerettel támogatott hirdetéseinket pedig már alacsony összeg
befektetésével is sikeresen juttathatjuk el a magyar internetezők
közel 70%-ához. Az ország
kedvenc civil szervezete ebben
a rendszerben kap 300 forint
értékben hirdetési felületet.
forrás: www.nlcafe.hu

Oldal 10

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány felhívásai
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

PSZICHIÁ TRIAI
PROBLÉMÁKRA?

Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait
megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát
elérhetőségeinken.
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért
a pszichiátriai kezelésük során.
E-mail: panasz@cchr.hu

SZEREK

VISELKEDÉSI

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési
rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed,
és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem
változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse
fel szervezetünket.
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhető a hiperaktivitás témájában.
E-mail: info@cchr.hu

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

KIADVÁNYAJÁNLÓ
SZAKÁCSKÖNYVEK
"Levendula Nagyi" két szakácskönyve már elérhető a Területi
Gondozás – Az idősek szolgálatában honlapon! Valamennyi recept
kipróbált, nemcsak szép, de nagyon finom! Sok ötletet lehet meríteni
belőle az ünnepi készülődés közben.
Levendula Nagyi karácsonyi süti receptjei és vendégváró hidegtál
receptjei ide kattintva olvashatóak!
forrás: teruletigondozas.eszixv.hu

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

Napraforgó
Kiadja: a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
Levelezési cím:
5600 Békéscsaba, Pf.: 570.
E-mail: civil@kfbme.hu
Szerkesztő: Bágy Petra
Felelős kiadó:
Pocsajiné Fábián Magdolna

2017. december
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