Napraforgó
KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
Civilkednek
Hű, nagy a hó! – gondolták sokan a hét végén, mielőtt kicsúszkáltak
a pályaudvarokra vagy leseperték autóikról a havat. Ennek ellenére
találkoztunk néhány elszánt civillel, akiket a zord idő se tántorított el.
Az orosházi nagycsaládosok például otthont adtak az országos szervezet
vezetőképző programjának, belecsempészve a helyi kulturális és turisztikai
értékeket. Tudom, elkötelezetten népszerűsítik munkájukat és a velük
partnerségben dolgozókét is. Legalább ilyen elszántságot bizonyítottak azok
a népdalköri csoportok, melyek a bemutatkozás mellett a közös éneklés,
a baráti kapcsolatok építése érdekében meg se álltak Pusztaföldvárig.
Végegyházán a dél-békési civileket
szólították meg. A legelszántabbak,
a kíváncsiak, a tanulni vágyók jöttek,
ismerkedtek a Barangoló közösségi
házban. Tudásukat folyamatosan frissítik,
legyen az az alkalom tanoda, kerekasztal
vagy fórum. Tagjaiknak, önkénteseiknek,
s rajtuk keresztül mindazoknak, akik programjaik résztvevői, így képesek
újszerű tartalommal kínálni élményt, ismeretet.
A barangolósok kezdeményezésére a civil szervezetek kommunikációjáról
beszélgettek, meg arról, hogyan legyenek folyamatosan a köztudatban,
milyen feladataik vannak egy-egy rendezvény előtt, alatt s utána. Hogyan
dokumentálják szervezeteik eseményeit. Mindenki „bezsebelt” valami újat,
sok önbizalmat, valami követhető, jó gyakorlatot.
Civilnek lenni nagy munka. Hétvégét, éjszakákat, családi- életet feláldozva.
Ám van bennük kurázsi. Nem is kicsi.
Csete Ilona
forrás: Békés Megyei Hírlap, 2018. március 6.
2017-ben is folytatta a turisztikai értékek megismertetését
a Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület
Az Egyesület a Sárrét Falusi Turizmusáért Egyesület mára a
kistérség turizmusának legfontosabb idegenforgalmi civil
szerveződése. Tevékenységünkkel évente kb. 10 000 főt
érünk el, mely Zsadány, Biharugra, Okány, Körösújfalu,
Vésztő,
Szeghalom,
Ecsegfalva,
Dévaványa,
Körösladány, Bucsa, Kertészsziget, Füzesgyarmat
településekre terjed ki.
2017-ben is folytattuk a térséget népszerűsítő
munkánkat, melyhez 500 000 Ft-os támogatást kaptunk a Nemzeti Együttműködési
Alaptól. Előadásokat tartottunk az ifjúság
számára a térségben található természeti
és épített örökségeinkről. Szeretnénk növelni
a turisztikai értékek ismertségét az oktatási
intézményekben. Ezáltal elősegítve, hogy
minél több osztálykirándulást, a tananyag elmélyítését segítő ismeretszerző
utat a kistérségünkön belül valósítsanak meg, kihasználva a helyi humán
és természeti erőforrásainkat. 2017-ben közel 2 000 példányt sikerült újra
nyomtatni a Körös-Sárréti Kalauz kiadványunkból is.
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A civil szervezetek
beszámolójának
sarkalatos pontjai
Gyakorlati
útmutató
a közhasznú és nem
közhasznú
státuszú
civil
szervezetek
beszámolóival
kapcsolatban.
A civil szervezetek az
évzárás tekintetében
is több ponton eltérő
jogszabályi környezettel
rendelkeznek
a normál cégekhez
képest. Külön nehézség
esetükben, hogy több
törvény és rendelet is
érinti mind a számvitelüket,
mind
pedig
az egyéb évzáráshoz
kapcsolódó teendőiket.
Folytatás a 12. oldalon...

A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület és a Tourinform Körös-Sárrét iroda az idei évben is számos turisztikai
kiállításra és környékbeli rendezvényre tervezi a kitelepülést. Márciusban Miskolcon és Debrecenben,
áprilisban Szolnokon, Kovászna megyében, augusztusban Kolozsváron, októberben a Kolbászfesztiválon
Békéscsabán jelenünk meg a kiadványainkkal. A nyári hónapokban a térségi nagyrendezvényeken (falu- és
városnapok) is megtalálhatóak lesznek a prospektusaink.
A térségbe érkező turisták továbbra is kölcsönözhetik azokat a kerékpárokat, melyet a tagtelepüléseinkre
helyeztünk ki. Ezzel kapcsolatban további információt a www.sarretitura.hu honlapon találhatnak
az érdeklődők. Mivel igény mutatkozott gyermekkerékpárok kölcsönzésére is, ezért megragadva a lehetőséget,
pályázatot nyújtottunk be a LEADER Helyi Akciócsoporthoz abban reménykedve, hogy újabb forrást
kaphatunk kerékpárvásárlásra.
A közelmúltban újraválasztásra került az egyesület vezetősége. Kláricz János (Bucsa polgármestere) újabb
három évre kapott bizalmat a munkájához.
Hamarosan elkészül a Templom – és Kastélytúra kiadványok aktualizált, újranyomtatott változata is,
így kiadványokkal ellátva invitálhatjuk a térségünkbe a turistákat.
Ha Ön is szeretne tenni térségünk turizmusának fejlesztéséért, szeretettel várjuk közösségünkbe!
Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület
Székhely: 5526 Kertészsziget, Kossuth utca 1.
Iroda/levelezés: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89.
Tel.: 66/470-395, 30/372-3634
E-mail: kstedoc@gmail.com
www.sarretitura.hu

EZ TÖRTÉNT...
Önkéntesek láttak
újszerű módszereket

Orosházán

A Nagycsaládosok Országos
Eg ye s ül et é ne k vez e t ő ké pz ő
programja keretében az idei első
eseménynek az Orosházi Nagycsaládos Egyesület adott otthont
az Alföld Gyöngye Konferenciaköz pontba n. A résztvevők
többsége Budapest környékéről
és a Tiszántúlról érkezett.
A képzés egyesületi vezetőknek
és önkénteseknek adott elméleti
és gyakorlati útmutatást. A programban szerepelt motivációs
elemzés, önismeret, énkép, érzelmi
intelligencia, vezetői típusok
témaköre. A NOE sokrétű
tevékenységét lendületes, újszerű
módszerekkel mutatták be.
Orosháza kulturális kínálatából
adtak ízelítőt a házigazdák.
A vezetőképző programsorozat
Pécsett folytatódik.
forrás: Békés Megyei Hírlap
2018. március 6.

Oldal 2

Szemléletformálás
A FETA az ökotudatos
életmódról
A Fenntartható Térségért Alapítvány (FETA) a Földművelésügyi
Minisztérium „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
lakossági szemléletformálásra
fordítható támogatás” (FMLSZF/2017-01) című programjában iskolai szemléletformáló
programsorozatot valósított
meg hat településen Békés
és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2018 februárjában. A program
címe: „Zöldülj, fordulj – interaktív
tanulás, környezettudatos jó
gyakorlatátadás a Tiszazugban
és a Körösök mentén”
KNSZfF/125-8/2017.
Az általános iskolásokat és
óvodásokat megcélozva hét
intézményben valósítottak meg
egy-egy egynapos programot,
melynek során a hét településen
(Békés, Kondoros, Mezőberény,
Öcsöd, Csépa, Tiszakürt,
Kunszentmárton) több mint
2000 gyermeket értek el.

A projekt célja volt, hogy az iskolák
a mindennapokban is megvalósítsák
az ökotudatos életmódot, a tanulók
információt kapjanak a lehetőségekről, módszerekről. Tapasztalataik
szerint interaktív módon, kiscsoportos beszélgetések keretében lehet
leginkább eljuttatni a fiatalokhoz
a környezetvédelem egyre
sürgetőbb fontosságának üzenetét.
A projektben kis „műhelymunkát”
végeztek, a vándorkiállítás egyes
állomásain illusztrálták, elmondták
a hulladékcsökkentéssel, szelektív
gyűjtéssel, komposztálással, helyi
termékekkel, zöld háztartással
kapcsolatos elméleti és gyakorlati
tudnivalókat. Ezekkel a játékos,
és a résztvevőket bevonó, aktivizáló
impulzusokkal az óvodáskorú
gyermekek és az általános iskolás
tanulók is belátják tiszta környezetünk jelentőségét, és ebben a saját
felelősségüket.
forrás: Csabai Mérleg
XXVIII. évfolyam, 5. szám
2018. március 8.
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Farsangoltak a
egyesület tagjai

békési

SM

Tizenöt jelmezbe öltözött egyesületi
taggal képviseltette magát a békés
megyei SM egyesület a gyulai
piacfelügyelet farsangi mulatságán.
A gyulai piacon immár négy éve
működő, a Békés Megyei SM
Egyesület által alapított és
működtetett SM Adománybolt
is meghívást kapott a gyulai piacfelügyelet által szervezett farsangi
programra. A február végi rendezvényen a városi piacon árusítók
mellett tizenöt SM egyesületi tag
vett részt, akik mindannyian
je l mez be öl t öz ve ké sz ü lt ek
az eseményre.
Az egyesület önerőből finanszírozta
a részvételét. A gyulai Civil
Szolgáltató Központban megrendezett program a kikapcsolódáson túl
a kapcsolatépítésre is lehetőséget
nyújtott a civil szervezet tagjai
számára.
A farsangi mulatságon készült
fotók ide kattintva nézhetők meg.
forrás: Békés Megyei
Sclerosis Multiplexes Emberek
Közhasznú Szervezete
XVI. ORSZÁGOS
KONFERENCIA

TEXTILES

Március 9-én pénteken díjkiosztó
ünnepséggel kezdődött a Békés
Megyei Népművészeti Egyesület által szervezett XVI. Országos
Textiles Konferencia. Az ünnepélyes díjátadón csoportos és egyéni
alkotók is részesültek díjazásban.
A két nagyobb részből álló
programban egyrészt az egyesület
által kiírt pályázatra jelentkező
200 Kárpát-medencei alkotó
munkáját állítják ki március 9-től,
másrészt kétnapos, szombaton
kezdődő konferenciára várták
a textilkultúra iránt érdeklődőket
a Gál Ferenc Főiskola Gazdasági
Karán.
A Hagyományok Háza és
a Népművészeti Egyesületek
Szövetsége által 2017-ben meghirdetett „Partium és Erdély, Délvidék,
2018. március

Felvidék, Burgenland, Kárpátalja
Népi Textíliái”
című országos
pályázatra közel 1300 alkotás
érkezett. A pályázatra jelentkező
hímzők, szövők, nemezelők,
csipkések azt a feladatot kapták,
hogy ültessék át a XXI. századba
a Kárpát-medencében előforduló
viseleteket.

Az alkotásokból nyílt kiállítás
április 13-ig tekinthető meg
a Békés Megyei Könyvtár és
a Munkácsy Mihály Emlékház
épületében.
Békés Megyei Könyvtár
5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.
Nyitva: hétfőtől péntekig
07.30-19.00, szombaton 14.00-19.00
Március 15-én zárva, március
16-án és 30-án szombati
nyitvatartás, április 2-án zárva.
Munkácsy Mihály Emlékház
5600 Békéscsaba, Gyulai út 5.
Nyitva: keddtől péntekig
09.00-17.00, szombaton 10.00-16.00
Március 15-17-én 10.00-14.00,
március 30-31-én zárva.
forrás: Békés Megyei
Népművészeti Egyesület
Facebook oldala
Hírek
a
Körös
Sportegyesület életéből

Kajak

Lassan már véget ér a kajakozás
nélküli időszak a Körös Kajak SE
sportolói számára. Az elmúlt
időszakban a téli alapozásé volt
a főszerep, amely rendkívül fontos
a következő versenyszezon
eredményessége tekintetében.
Szerencsére a változatos és játékos
edzéseknek köszönhetően a gyerekek jókedvűen vettek részt az
egyébként kemény munkában,
amelynek eredményeképpen egy

még sikeresebb versenyszezon áll
előttük. A legfontosabb eredményt
azonban már elérték fiataljaink,
hiszen a téli napokat is mozgással,
sportolással töltötték.
- Február 10-én a gyerekek Csőke
Zsolt edző vezetésével Pakson az
ún. erőfelmérő versenyen vettek
részt. Az influenzás megbetegedés
által megtizedelt csapatunk annál
nagyobb lelkesedéssel készült a
különböző versenyszámokra, így
még fényesebb a Körös Kajak SE
által elért 6. hely, amelyet 22 egyesület közül sikerült megszerezni.
Az U13-as korosztályban ráadásul
Varjú Marcell, Kiss Balázs, Fehér
Dá vid, Na gy Dominik és
Hermeczi Richárd csapatban első
helyet szerzett. Ezen kívül Varjú
Marcell húzódzkodásban az első
helyen végzett, míg az összetettben bronzérmes lett. Kiss Balázs
lábemelésben 3. lett, összességében a hatodik helyen végzett.
Nagy Ágostonnak futásban sikerült megszerezni az első helyet,
így az összesítésben a harmadik
lett. Tímár Krisztián az U17-es
korosztályban szép versenyzést
mutatva a negyedik helyen
végzett. A többiek is kitettek
magukért és maximális erőbedobással teljesítettek minden gyakorlatot, név szerint: Pap Dániel,
Gellai Balázs, Gellai Gergő,
Csiki Roland. A sikeres versenyzést látva joggal reménykedhetünk, hogy a kajakversenyek
eredményhirdetésein is egyre
többször áll majd Körös
Kajakos sportoló a dobogón
és hangzik majd el városunk neve,
Gyomaendrőd.
- Ugyanezen a napon rendezték
meg Szarvason a 3. Medencés
Sárkányhajó Bajnokságot,
63 csapat közel 300 versenyzője
között ott voltak egyesületünk
fiatal felnőtt versenyzői és
a szülőkből álló vegyes csapat is.
A hattagú csapatok közül az nyert,
aki ellenfelét 2,5 m távolságig
el tudta tolni, úgyhogy egymással
szemben ülve eveztek egy hajóban
a medencében. A remek hangulatú
játékban a KAS Gyomaendrőd
elnevezésű férfi csapatunk szabad3

idős kategóriában 4. helyet szerezte
meg, a szülőkből álló csapat épp
nem került döntőbe.
- Az évadzáró vacsoránkat még
2017. november 18–án tartottuk
a gyomaendrődi Bowling étteremben. Hagyomány, hogy az ünnepségre Európa vagy Világbajnok
versenyzőket is meghívunk.
Lucz Dóra és Tótka Sándor mellett
olyan híresség is megtisztelt
bennünket, aki most a világ legjobb
kajakosának nevezheti magát,
Tom Liebscher Németországból.

Az igazi meglepetés pedig az volt,
hogy az egyesület ajándékait tőlük
vehették át versenyzőink. 2017-ben
egyesületünk legkiemelkedőbb
versenyzője Nagy Dominik lett,
aki eredményei alapján a kölyök
válogatott keretbe került.
A rendezvény hajnalig tartó
táncmulatsággal zárult.
A Körös- Kajak SE ebben a szezonban is várja minden gyerek
és felnőtt jelentkezését, aki
a z egész sé ges élet m ódh oz ,
a sportoláshoz, az aktív

kikapcsolódáshoz a kajakozást
vagy a sárkányhajózást szeretné
választani, aki Magyarország
egyik legsikeresebb sportját el
szeretné sajátítani.
Elérhetőségek:
Csőke Zsolt edző
Tel.: 06-70/420-19-44
www.koroskajak.hu
forrás: GYOMAENDRŐDI
HÍRMONDÓ
II. évfolyam 2. szám
2018. március

PÁLYÁZATOK
Pályázati felhívás
a családok évében!

–

Fiatalok

Zöld Forrás 2018.
Határidő: 2018. április 04.
A ZÖLD FORRÁS 2018. évi
pályázati felhívása a környezet
és természetvédelmi civil szervezetek számára

Megjelent a Gyermek és Ifjúsági
Alapprogram új pályázati
kiírása: Fiatalok a családok
évében!
A pályázat kódja: IFJ-GY-18-A
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő nyílt
pályázatot hirdet ifjúsági
közösségek és ifjúsági civil
szervezetek közösségépítő
programsorozatainak támogatására
a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram keretében.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. április 09. 23.59 óra
A pályázati felhívás és útmutató a
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram,
Felhívások menüpont alatt
is
elérhető.
Pályázati felhívás
Pályázati útmutató
forrás: www.emet.gov.hu

2018. március

A Földművelésügyi Minisztérium,
mint Támogató (továbbiakban:
FM/Támogató) a Nemzeti
Környezetvédelmi Program
céljainak megvalósítása érdekében
az alábbiakban nyilvános pályázati
felhívást tesz közzé a környezetés természetvédelmi céllal létrejött,
a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül fela datot vá lla ló civil
szervezetek számára.

A pályázati támogatás célja
A környezet- és természetvédő
civil szervezetek támogatása,
aktív részvételének biztosítása az
NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos
állami feladatok átvállalásából
adódó szakmai programjaik
eredményes és hatékony megvalósításában.

A támogatás igénybevételével
megvalósítható célok és a támogatható tevékenységek:
A Zöld Forrásból a támogatás
igénybevételére jogosultak az
alábbi, NKP-ban megfogalmazott
célkitűzésekhez illeszkedő, illetve
az átvállalható állami feladatok
hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:
1. az életminőség és az emberi egészség
környezeti feltételeinek javítása;
2. védett természeti értékek és
erőforrások védelme, fenntartható
használata;
3. az erőforrás-takarékosság és
a -hatékonyság javítása, gazdaság
zöldítése.
A fenti célokkal összhangban az
alábbi tevékenységtípusokra és
azok megvalósításának költségeire
igényelhető a támogatás:
a. élőhelyvédelem;
b. földtani (földtudományi)
természeti értékek védelme;
c. tájvédelem;
d. környezet- és természetvédelmi
monitorozás;
e. ismeretterjesztő, a környezet- és
természettudatosságot szolgáló
kiadványok, könyvek készítése,
kiadása;
f. szemléletformáló, szakmai
információkat közvetítő honlapok
készítése, üzemeltetése;
g. környezetvédelmi tanácsadás;
h. környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
i. kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához,
jeles napokhoz stb. kapcsolódó
4

figyelemfelkeltő kampány;
j. ágazati szakmai rendezvények
szervezése és lebonyolítása;
k. természet-, környezet- és
tájvédelmi ismeretterjesztési,
szemléletformálási célú rendezvényeken való részvétel.

Pályázat benyújtására jogosult:
- nyugdíjas egyesületek, klubok
- családszervezetek csoportja
- tantestületek
- egyházi közösségek (pl. plébániai
közösségek, gyülekezetek)
csoportjai

Kizárólag parlagfű-mentesítési
projektekre, valamint háziállatok
ivartalanítására és chipezésére
támogatás nem kérhető!
Egy pályázaton belül legalább egy
célkitűzést meg kell jelölni, de több
is teljesíthető; a fent nevezett
tevékenységtípusok közül azonban
legfeljebb csak három tervezhető!
Egy pályázó csak egy pályázatot
adhat be.
forrás: www.nonprofit.hu

A pá l yá z a t be n yújt á sá na k
feltételei:
- csak kárpátaljai úti céllal lehet
pályázni
- pályázni minimum 20 fős csoporttal lehet
- a kirándulásnak 2018. március 1.
és 2018. december 31. között kell
megvalósulnia
- a pályázathoz csatolni kell
a kárpátaljai kirándulás programtervét

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kárpátaljai Utazási Pályázat
nyugdíjas egyesületek, családszervezetek, tantestületek
és egyházi közösségek részére

Az elnyerhető pályázati
támogatás:
A Rákóczi Szövetség a program
keretében az utazási költséget
– a megtett út és az utazók
számának
függvényében
– legfeljebb 250 000 Ft értékig átvállalja a sikerrel pályázók számára.
A támogatás mértékének megállapítása függ az adott csoport létszámától a kalkulált útvonal hosszától:
- 20-25 fő: 120.000 Ft utazási
keretösszeg
- 26-30 fő: 160.000 Ft utazási
keretösszeg
- 31-35 fő: 180.000 Ft utazási
keretösszeg
- 36-40 fő: 200.000 Ft utazási
keretösszeg
- 41 főtől: 250.000 Ft utazási
keretösszeg

A Rákóczi Szövetség immár
29 esztendeje járul hozzá a Kárpátmedencei magyarság sokoldalú
támogatásához, a határon átnyúló
ma gyar - ma gyar ka pcsolatok
erősítéséhez, többek között azzal,
hogy a Szövetség minden évben
számos nyári tábort, találkozót,
konferenciát, tanulmányutat
szervez határon túli és magyarországi diákok részvételével.
A Rákóczi Szövetség – együttműködve a Miniszterelnökség
Kárpátaljáért Felelős Kormánybiztosával – Kárpátaljai Utazási
Programot hirdet 2018-ban is,
az elmúlt évek sikere alapján
azzal a céllal, hogy a kárpátaljai
régió idegenforgalmát erősítse,
valamint a magyar-magyar
emberi kapcsolatokat bővítse.
A program kertében magyarországi nyugdíjas egyesületek,
klubo k, csa l á dsz e rv e z e t e k,
tantestületek és egyházi közösségek csoportjainak kárpátaljai
utazásához kíván hozzájárulni.
Pályázni az online űrlap
kitöltésével lehet, melyek
beérkezésének határideje:
2018. április 4. (szerda)
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Kérjük, hogy a legkedvezőbb
ajánlatot adó utaztató cég/buszos
vállalkozó szolgáltatását vegyék
igénybe, így lehetőséget biztosítva
arra, hogy minél több csoport
utazását támogathassa a Szövetség!
Kérjük, az online jelentkezési
űrlapon szíveskedjenek kitölteni
az utazást lebonyolító vállalatra
vonatkozó adatokat is!
FIGYELEM! A pályázati támogatásból csak utazási költség
finanszírozható!
FIGYELEM! A pályázat utófinanszírozású! A Rákóczi Szövetség
Napraforgó

a támogatás pénzügyi lebonyolítását közvetlenül az utazási vállalkozóval/céggel rendezi, miután
az utazó csoport eleget tett
az elszámolás feltételeinek!
A pályázaton elnyert összeg
kifizetésének feltételei:
A pályázaton elnyert összeg
kifizetésének, azaz a számla
kiegyenlítésének feltétele, hogy
minden utazó csoport az eredeti
számla beérkezésével egyidejűleg,
de legkésőbb az utazást követően
30 nappal eleget tesz az elszámolás
alábbi követelményeinek:
- számla és menetlevél megküldése
postai úton,
- képek nélkül minimum két A/4
oldalas (azaz minimum 5-6000
karakter) írásos beszámolót
elektronikusan (szerkeszthető - doc,
rtf, stb.),
- az utazók névsoráról egy eredeti
jelenléti ív kitöltése és elküldése
postai úton (a formanyomtatvány
honlapunkról letölthető!),
- legalább 25 db – az út fontosabb
eseményeit megörökítő – fényképet
(jpg, bmp, tiff stb.)
- valamint az utazás megrendelését
visszaigazoló dokumentum
kitöltése és megküldése postai úton
(a formanyomtatvány honlapunkról
letölthető!).
FIGYELEM! A hiánytalan elszámolás (szöveges beszámoló, jelenléti
ív, fényképek, számla, menetlevél
és a megrendelő visszaigazolása)
Központi Irodánk címére történő
beérkezése a pénzkifizetés feltétele
is egyben! Ha az utazás után
30 nappal sem érkezik be a hiánytalan elszámolás, a számlát nem áll
módunkban kifizetni!
Amennyiben szervezetük, közösségük nem rendelkezik kárpátaljai
kapcsolattal, a Rákóczi Szövetség
(szükség esetén) közreműködik
a kapcsolatfelvételben. A mellékelt
lista kárpátaljai magyar szálláshelyek elérhetőségeit tartalmazza.
A pályázat elbírálásáról a Rákóczi
Szövetség vezetősége dönt
2018. április 5-én. A pályázaton
nyertes szervezetek/közösségek
listája 2018. április 6-tól olvasható a
www.rakocziszovetseg.org
honlapon.

További információ kérhető
a karpatalja@rakocziszovetseg.hu
e-mail címen, illetve a Rákóczi
Szövetség központi irodájának
munkatárasai állnak az érdeklődök
rendelkezésére.
Felhívás - Kárpátaljai Utazási
Pályázat 2018
Szálláshelyek - Kárpátaljai Utazási
Pályázat 2018
Megrendelő visszaigazolás
Jelenléti ív - Kárpátaljai Utazási
Pályázat 2018
forrás: Rákóczi Szövetség
Ön választ, mi segítünk
Határidő: 2018. március 29.
A TESCO-GLOBAL Zrt. a Magyar
Adományozói Fórum és az
Ökotárs Alapítvány közreműködésével negyedik alkalommal
hirdeti meg "Ön választ, mi
segítünk" című pályázatát,
melynek célja a helyi közösségek
támogatása.

Tudja, hogyan tehetné jobbá a saját
környezetét? Vegyen részt az „Ön
választ, mi segítünk” programban,
melynek keretében a Tesco
Magyarország 183 civil szervezetének összesen 42 700 000 forintot
adományoz, így támogatva a helyi
közösségek szá mára fontos
projekteket.
A pályázati felhívás célja a TESCOGLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek
igényeire alapuló és részvételével
megvalósuló programok támogatása az alábbi területeken (a felsorolás példa jellegű, nem kizárólagos):
1. A helyi közösségek környezetének megszépítésére, illetve a helyi
közösségi élet előmozdítására
irányuló kezdeményezések
támogatá sa – a környezet
szépítése, védelme, zöldítése és/vagy beruházás jellegű fejlesztése
2018. március

a helyi közösség részvételével;
továbbá a helyi közösségi élet
fejlesztése
Például:
- közterületek, parkok, játszóterek,
bölc sődé k, óv odá k, isk olá k,
állatmenhelyek, közösségi épületek,
terek stb. felújítása, fejlesztése,
eszközök telepítése közösségi
munkában, a közösség bevonásával;
- turistautak, tanösvények,
mezítlábas ösvények létrehozása
és felújítása közösségi munkában,
a közösség bevonásával;
- növénytelepítés közösségi munkában, a közösség bevonásával;
- közösségi kertek, fűszerkertek
kialakítása;
- a közösség részvételével a közösségi élet fejlesztésére irányuló
események, projektek szervezése,
megvalósítása;
a helyben élőket, a közösségek
tagjait összehozó, megmozdító,
részvételüket serkentő rendezvény
(sorozatok), stb.
2. Oktatás, képességfejlesztés
rászoruló gyermekek, fiatalok
és felnőttek számára
Például:
- kompetenciák, készségek fejlesztését célzó közös tevékenységek,
képzések, tanfolyamok;
- szemléletformáló közösségi
projektek;
- oktatási célú, tanórán kívüli
csoportos foglalkozások és fejlesztő
táborok;
- továbbképzések szervezése,
pályaorientációval foglalkozó
csoportos tréningek;
- személyi készségek fejlesztése
annak érdekében, hogy a projekttel
elért célcsoport jobb eséllyel
induljon a munkaerőpiacon, stb.

ségi főzőtanfolyamok, képzések
vagy rendezvények;
- az egészség és az egészséges
életmód népszerűsítését célzó,
oktató jellegű képzések, szűrések,
helyi közösségi sportesemények;
- az egészségkárosító környezeti
hatások, környezetszennyezés
csökkentésére irányuló akciók
és tevékenységek;
- egyéb, az egészség és az egészséges életmód népszerűsítését célzó
közösségi tevékenységek, stb.
A pályázat során olyan programokat keresünk, ahol a megvalósítani
kívánt ötlet kapcsán a helyi közösség tagjaival együtt végzett igényfelmérés történt, a projekt a helyi
közösség tagjaival együtt kerül
megtervezésre és megvalósításra,
valamint együtt gondoskodnak
a projekt fenntarthatóságáról.
A szakmai elbírálás során előnyben
részesülnek a közösség fejlesztésére
irányuló, hosszabb távú folyamatok részeként végzett, fennmaradó
hatású tevékenységek az egyszeri,
alkalmi rendezvényekhez képest.
Bővebben: tesco.hu/kozosseg
forrás: www.nonprofit.hu
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének
Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási
és Sportbizottsága pályázatot
hirdet a 2018. ÉVI IFJÚSÁGI
FELADATOK ELLÁTÁSÁRA.

A pályázat célja: Értékközpontú
és értékteremtő ifjúsági programok
létrehozása, a 6-29 év közötti
gyermek- és ifjúsági korosztály
aktív részvételével kulturális
programok szervezése, amelyek
szervesen illeszkednek a Békés3. Egészséges életmód, egészség- csabán működő gyermek és ifjúsági
megőrzés–egészséges életmód/- közösségek, szervezetek szakmai
táplálkozási szokások kialakítását tevékenységébe, munkájába.
célzó projektek
Például:
- az élelmiszer pazarlás csökkentésére, az élelmiszerfelesleg rászorulókhoz történő eljuttatására irányuló
kezdeményezések;
- az egészséges táplálkozást
gyakorlati oldalról bemutató közös6

Pályázati keretösszeg:
1.300.000,- Ft
A pályáz at be nyúj tá sá nak
határideje: 2018. április 3. 12.00
A pályázatok elbírálásának
várható határideje: 2018. április 25.
A pályázat megvalósulásának
határideje:
2018. március 1. – 2019. február 28.
PÁLYÁZATI TÉMAKÖRÖK
„A” kategória
Pályázók köre: Békéscsabán
működő általános iskolai, középiskolai diákönkormányzatok, és
kollégiumi diákönkormányzatok.
Támogatható tevékenység:
Tanítási órán kívül eső szabadidős
tevékenységek (közösségfejlesztő
programok, programsorozatok,
tréningek, képzések, diákrendezvények) megvalósítása, iskolaújság, iskolarádió működtetése.
„B” kategória
Pályázók köre: B é k é s c s a b a
Megyei Jogú Város területén
működő gyermek- és ifjúsági
szervezetek, ifjúsági korosztállyal
foglalkozó önszerveződő közösségek, civil szervezetek
Támogatható tevékenység:
a gyermek- és ifjúsági korosztály
önmegvalósítását biztosító,
a közösséghez tartozás élményét
erősítő – tanítási időn kívüli
(hétvégi, szabadidős, szünidei stb.)
– gyermek és ifjúsági programok,
képzések, rendezvénysorozatok
megvalósítása
„C” kategória
Pályázók köre: B é k é s c s a b a
Megyei Jogú Város területén
működő gyermek- és ifjúsági
szervezetek, ifjúsági korosztállyal
foglalkozó önszerveződő közösségek, civil szervezetek
Támogatható tevékenység: új
ifjúsági közösségek létrehozása,
közösségformáló kezdeményezések megvalósítása
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A pályázathoz pályázati űrlapot
kell kitölteni, amely a Polgármesteri
Hivatal Oktatási, Közművelődési
és Sport Osztályán (Békéscsaba,
Szent István tér 7.) is igényelhető,
illetve a www.bekescsaba.hu
honlap Hírek menüpontjának
Pályázati hírek oldaláról letölthető.
Az önkormányzati támogatásokra
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének
az önkormányzati támogatások
nyújtásáról szóló 31/2014. (XI. 28.)
önkormányzati rendeletét kell alkalmazni. A KIOS Bizottság a döntési
eljárásban elsősorban a célkorosztálynak szóló programokat, rendezvényeket preferálja.
A pályázatokat az alábbi címre
kérjük beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Oktatási, Közművelődési és Sport
Osztály
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
A pályázatokkal kapcsolatban
tájékoztatás kérhető Bágy Petra
ifjúsági referenstől telefonon
a 66/523-800/2513 melléken, vagy a
bagy@bekescsaba.hu e-mail címen.
forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Oktatási, Közművelődési és Sport
Osztály
Pályázati felhívás
Olvasótábor

–

A tábor ingyenes, költségeit
a szervezők vállalják, ezen
belül az ebédet a Nyugdíjas
Pedagógusok
Orosházi
Egyesülete.
Hogyan pályázhatsz?
- A listán szereplő 6 könyv
egyikének elolvasásával.
- Majd a választott könyv
elolvasása után képzeld magad
a főszereplő helyébe, és írj
egy levelet szüleidnek vagy
barátodnak! A levél terjedelme
minimum 20 mondat, de ne
legyen több egy A/4-es oldalnál.
- A leveled hátoldalára készíts egy
rajzot a történetről!
- A jelentkezési lap kitöltésével,
amit a pályázat leadásakor kapsz
a könyvtárban.
A könyvek:
- Balázsy Panna: Csuromvíz
- Julia Boehme: Bori a lovastanyán
- Igaz Dóra: Nyár, nagyi, net
- Jeff Kinney: Egy ropi naplója
1. rész
- Nyulász Péter-Ritter Ottó:
A hosszúfülűek kincse
- Christian Tielmann: Berci és
a kalandos osztálykirándulás
A könyveket keresd az iskolai
könyvtárban vagy a városi
könyvtárban!
A pályázatokat 2018. április 14-ig
a gyerekkönyvtárba adjátok le!

Nyári

A Nyugdíjas Pedagógusok
Orosházi Egyesülete, a Justh
Zsigmond Városi Könyvtár
és Orosháza Város Önkormányzata egy hetes NYÁRI OLVASÓTÁBORI részvételre pályázatot
hirdet 3-4. osztályos tanulóknak.
A tábor időpontja: 2018. július 16. és
20. között naponta 8 órától 17 óráig.
Helyszín: Justh Zsigmond Városi
Könyvtár.
A programból: Játékos nyelvi
feladatok, orosházi kalandos tanösvény, vetélkedők, kézművesség,
társasjátékok, közös olvasmányélmények és sok-sok vidámság.

Az
eredményhirdetés
április 27-én lesz, a nyerteseket
értesítjük.
További információ:
Szilasi H. Tibor: 06/30-8574145
forrás: www.oroshaza.hu

Napraforgó

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
Endrődiek Baráti Köre felhívása
Remélem, hogy hallottál már
egyesületünkről, amely civil
szervezetként régi célkitűzése
szerint szervezi az elszármazottak
és az otthon élők kapcsolatát.
Sokrétű, rengeteg élményt nyújtó
időszak van mögöttünk és ezt
nem szeretnénk alábbadni, hisz
szülővárosunk számol velünk.
Ezért várunk minden érdeklődőt
akár a budapesti vagy az endrődi
rendezvények valamelyikén.
Kedves Endrődi Barátok!
Az Endrődiek Baráti Köre
2018. március 24-én (szombaton)
10-16 óra között tartja meg,
szokásos budapesti összejövetelét,
éves közgyűlését. Szeretettel
várjuk tagjainkat, de rajtuk kívül
más és újabb érdeklődőket is, akik
számára Endrőd neve kedvesen
cseng és civil szervezetünkön
keresztül is kötődni szeretne szülővárosunkhoz.
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Határozatképtelenség esetén egy
későbbi időpont lesz megjelölve.
Cím:
1054
Budapest,
V. Alkotmány u. 9-11.
„Alma
Mater”
étterem
(Parlamenttel szemben,
bejárat: Szemere utcai oldalon)
Szombaton ingyen parkolási
lehetőség közvetlenül a vendéglő
m e l l e t t . V o n a t ta l é rk e z ő k ,
Keletitől: 2-es Metró-Kossuth tér;
78-as Trolibusz-Szemere u.;
Nyugatitól- sétálva. Valamint 2-es
villamos, 15-ös busz.
A közgyűlés programja:
- képes beszámoló a baráti kör
elmúlt évi rendezvényeiről
(vetített formában)
- a vezetőség rövid beszámolója
a 2017. évről és a gazdasági
helyzet ismertetése a 2018. évi
tervezett programok
és egyéb
bejelentések. Az előző évek
szokásához híven tombolával
színesítjük a programot.

Ebédet azoknak, akik jelzik igényüket, biztosítunk 2500 Ft-os áron.
Menü: Roston sült jércemell
zöldséges sült céklával , burgonyapürével és palacsinta.
Kérjük, hogy aki részt kíván venni
a találkozón, telefonon vagy
e-mail-en jelentkezzen. Természetesen bejelentkezés nélkül is
mindenki szívesen látott vendég.
Elérhetőségeink:
Traurig Edit (Németh Edit)
Tel: 06-66-284-647; 06-30-604-9477
Tímár Imre elnök
Tel: 06-1-326-7567; 06-20-942-9331;
E-mail: timarimrev@gmail.com
Uhrin Gábor
06-30-9439-704;
E-mail: uhrin@microfox.hu
forrás: GYOMAENDRŐDI
HÍRMONDÓ
II. évfolyam 2. szám
2018. március

Napraforgó

2018. március
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK...
"Bármit megkaphatsz az életben, amit
csak akarsz, ha eleget segítesz másoknak
megkapni azt, amit akarnak."
(Zig Ziglar)

Önkéntesként ajánlanám
előadásomat dietetikusként a civil
szervezeteknek vagy ahol vakságommal együtt elfogadnak.
Csoportos vagy egyéni
diétás
tanácsadást vállalok.
Autóbusszal közlekedni tudok,
csak a helyi autóbusz megállótól
kérek segítséget eljutni az előadás
helyszínére.
Előadásom témája: az egészséges
táplálkozás feltételei és buktatói,
alapanyagok, nélkülözhetetlen
tápanyagok ismertetése.
Betegség megelőzésre vonatkozóan élelmiszerek ismertetése.
Cukorbetegség megelőzésének
lehetősége táplálkozással.
Főleg a 2. típusú cukorbetegség
megelőzésére vonatkozó tanácsok.
Allergiák, egyéb élelmi anyagok
érz éke ny ség éne k kiv édésér ől
lehetőségek.
Néhány konyhatechnika, hagyma,
zsiradék, tej, tojás mellőzési
lehetőségei főzéskor.
Étked legyen gyógyszered
- krónikus betegségeknél, reflux,
köszvény, reumás betegségeknél.
A z elhízá sról -, árta lma iról- ,
fogyás lehetőségéről természetes
módszerrel.
Gyermek túlsúlyának veszélyeiről
a szülők tájékoztatása.

Közösségek Hete 2018. - Felhívás
a rendezvénysorozaton való
részvételre
Időpont: 2018. május 7-13.
„Együtt lenni, együtt tenni jó!”
Második alkalommal hirdeti
me g a K öz ös s é ge k Het ét
a Cselekvő közösségek – aktív
közösségi szerepvállalás kiemelt
projekt keretei között a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum – Múzeumi
Oktatási és Módszertani Központ,
az NMI Művelődési Intézet
Közhasznú Nonprofit Kft. és
az Országos Széchényi Könyvtár
konzorciuma.

Rendezvénysorozatunkkal
a közösségi kezdeményezések
erejét, a társadalmi együttműködés és a lakosság aktív szerepvállalásának örömét kívánjuk
láthatóvá tenni, melyre idén
megújult programstruktúrával
2018. május 7. és 13. között
kerül sor.
A rendezvénysorozat középpontjában 2018-ban a közös tervezés
és cselekvés áll, ezért a résztvevőket olyan programok megvalósítására sz eretnénk buz díta ni,
amelyek valamilyen közösségi
akciót, egy jó ügy érdekében
közösen elvégzett tevékenységet valósítanak meg.

Holl Joli - dietetikus
Elérhetőségeim:
telefon: 06-209-120-336.
vezetékes telefon: 06-66-468-628
holljoli@latasert.hu
agostonjolan@gmail.com
2018. március
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Idén ünnepeljük a Kulturális
Örökség Európai Évét, amelynek
gondolatiságához és céljaihoz
a Közösségek Hete is kapcsolódik.
Ezért olyan programok megvalósítását várjuk, melyek ráirányítják
a figyelmet Európa, s ezen
belül hazánk gazdag és sokszínű
kulturális örökségére, helyi értékeink megóvásának szükségességére.
Milyen programmal lehet
jelentkezni?
Csatlakozni bármilyen programmal
lehet, amely képviseli a Közösségek
Hete eszmeiségét. Fontos, hogy
a rendezvények ráirányítsák
a figyelmet a közösségi kezdeményezésekre, a közösségekben rejlő
értékekre, az idei év központi üzeneteire. A jelentkezők szakmai és
közönségprogramokat önállóan
vagy egymással karöltve a hét
bármely vagy akár minden napjára
is szervezhetnek.
Inspirációk, ötletek, javasolt
tematikák 2018-ban ide kattintva
olvashatók.
Kik csatlakozhatnak?
Közösségek, civil szervezetek,
kulturális intézmények, települések
jelentkezését várjuk, hogy színes
programjaikkal gazdagítsák
a Közösségek Hete rendezvénysorozatot. Az intézményekben működő
vagy hozzájuk köthető baráti,
amatőr művészeti, alkotó-, olvasóés egyéb körök, továbbá hagyományőrző csoportok, egyházi
közösségek, jótékonysági szervezetek, sportklubok, egyéb közösségek
részvételére is számítunk. Egyaránt
várjuk formális szervezetek és
informális közösségek csatlakozását.
Hogyan
csatlakozhatnak
a Közösségek Hetéhez?
A közösségek, szervezetek, intézmények a rendezvényre a regisztrációs
felületen jelentkezhetnek a Közösségek Hetéhez kapcsolódó programtervezetük benyújtásával. A regisztrá cióva l egyútta l elf oga djá k
az együttműködés feltételeit,
amelyben vállalják a regisztrált
program megszervezését, és hogy
az eseményt kizárólag az erre
2018. március

a célra, központilag legyártott
plakátokkal,
valamint
a www.kozossegekhete.hu oldalról
letölthető, szerkeszthető plakát- és
szórólapsablonokkal népszerűsítik.
Az együttműködés feltételeit részletesen ide kattintva olvashatják el.
A regisztráció elfogadása után lehet
majd a Közösségek Hete honlapjára
a programokat feltölteni, amelynek
menetéről a későbbiekben küldünk
részletes tájékoztatást. A rendezvény leírása a program jóváhagyása után jelenik meg a Közösségek
Hete honlapján, a regisztráció
lezárása után, április második
felében.
Milyen médiakampány segíti
a Közösségek Hetét?
A Cselekvő közösségek projekt
költségvetéséből országos kommunikációs tevékenységgel támogatjuk a rendezvényt, amelynek célja,
hogy ráirányítsa a figyelmet
a helyi eseményekre, közösségekre,
intézményekre, lehetőséget
teremtve a bemutatkozásra és
tevékenységeik népszerűsítésére.
Az egységes megjelenés biztosításához a központilag elkészített
plakátok mellett szerkeszthető
plakát- és szórólapsablonokat is
rendelkezésre bocsájtunk, melyeket
a résztvevők programjaik
megismertetésére egyénileg
szerkeszthetnek, online terjeszthetnek. A kinyomtatott, biankó
plakátokat a Cselekvő közösség
projekt mentorhálózatának tagjaitól
tudják majd április hónapban
átvenni.
A Közösségek Hete honlapon az
összes intézményi és közösségi
program megtalálható és kereshető.
A rendezvény Facebook oldalán
is folyamatosan osztunk meg
ta rta l ma ka t, n ép sz er űsí t ün k
programokat. A rendezvényhez
kapcsolódó mobil alkalmazás
is segíti a tájékozódást. A vállalt
program megvalósításához
a közösségeknek, intézményeknek
kell forrást biztosítaniuk, erre
a projekt nem ad lehetőséget.

További információ:
Pákay Viktória, projekt kommunikációs munkatárs
Szabadtéri Néprajzi Múzeum –
Múzeumi Oktatási és Módszertani
Központ
kozossegekhete@gmail.com
Tel.: +36 70 456 9436
www.kozossegekhete.hu
www.cselekvokozossegek.hu
forrás: kozossegekhete.hu
Vándortábor Program 2018

A tavalyi év sikeres gyalogos és
vízi vándortáborai után idén már
kerékpárossal is bővül a 2017-ben
elindult Vándortábor Program.
2018-ban a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium támogatásával
Vízi Vándortáborban, Erdei
Vándortáborban és Kerékpáros
Vándortáborban lehet részt venni.
A Vándortábor Program leveszi
a pedagógusok válláról
a táborszervezéssel járó előkészítő
feladatok – szállásfoglalás,
útvonaltervezés, étkezés, programszervezés – jó részét, ezen
túlmenően bruttó 100.000 Ft
táborvezetői díjban is részesülnek.
Információ mindegyik járásmód
vándortáborairól:
www.vandortabor.hu
További esetleges kérdéseikre
kész séggel vá la sz oln a k az
info@maketusz.hu e-mail címen.
forrás: Magyar Kerékpáros
Turisztikai Szövetség

Jelentkezési határidő:
2018. április 13.
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Neked munka, nekem álom

Már lehet jelentkezni a 2018-as
Neked MUNKA, nekem ÁLOM!
programra, ahol a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek a számukra
sokszor elérhetetlennek tűnő
– álom munkahelyen – követhetik
végig a napi tevékenységeket
egy személyre szabott program
keretében. Békés megyében
2017-ben a Mécses Egyesület
szervezésében 18 fő próbálhatta ki
az álommunkáját. Egy napig bárki
lehetett színésznő, sofőr, eladó,
szerelő vagy éppen asztalos.

hogy a fogyatékossággal élő és
megváltozott munkaképességű
személyek társadalmi elfogadását,
munkahelyekre történő befogadását elősegítsük.
A program bármely fogyatékossággal élő vagy megváltozott munkaképességű személy jelentkezhet
függetlenül attól, hogy álláskereső,
inaktív vagy munkaviszonyban áll.
Jelentkezni a nekedmunka.hu
elektronikus felületen lehet,
vagy személyesen a Mécses
Egyesületnél.
További információ:
Szántainé Taba Henriett, projekt
koordinátor
06 70/943 09 43
szantaine.henriett@gmail.com
forrás: MEZŐBERÉNYI
HÍRMONDÓ
XXVIII. évfolyam,
2018. február
A
civil
szervezetek
b e sz á m o l ój á n a k sa rk a l a t o s
pontjai
Gyakorlati útmutató a közhasznú
és nem közhasznú státuszú civil
szervezetek beszámolóival
kapcsolatban.

Az országos program keretében a
fogyatékkal élő és megváltozott
munkaképességű emberek
2018 márciusában fél napot
tölthetnek el egy számukra
érdekes, általuk kiválasztott álom
munkahelyen. A munkahelyeket,
munkaköröket a bevont fogyatékosok vagy megváltozott munkaképességű emberek igényei, ötletei
alapján választják ki, így garantált,
hogy mindenki tényleg olyan
helyen próbálhassa ki magát,
ami őt érdekli. A résztvevő
munkáltatóknál egy belső mentor
lesz a házigazdája az érkező látogatónak. A találkozás során sem
hagyják egyedül a résztvevőket,
akiket felkészített kísérők
kalauzolnak a munkahelyekre,
és támogatják a helyszínen
a folyamatot. A Neked MUNKA,
nekem ÁLOM! program célja,
Oldal 12

A civil szervezetek – ebben
a cikkben alattuk főként az alapítványokat és egyesületeket értem
– az évzárás tekintetében is több
pont on e lté rő jogsz a bá lyi
környezettel rendelkeznek
a normál cégekhez képest. Külön
nehézség esetükben, hogy több
törvény és rendelet is érinti mind
a számvitelüket, mind pedig
az egyéb évzáráshoz kapcsolódó
teendőiket. Éppen ezért néha egy
két feladat esetükben egyszerűen
elmarad, kimarad, így talán nem
hiába való, ha összefoglaljuk

ezeket a tételeket, jelen cikkben
inkább számviteli oldalról
megközelítve a kérdést.
A civil szervezetek esetében az első
és legfontosabb, hogy a 479/2016
(XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek beszámoló készítési
és könyvvezetési sajátosságairól az
alfája és az omegája a számvitelüknek. Ugyanakkor elmondható, hogy
minden olyan kérdésben, amelyet
ez a rendelet, vagy a civil törvény másként nem szabályoz,
a számviteli törvény általános
szabályait kell irányadónak
tekinteni.
A civil szervezetek egy része
továbbra is vezethet egyszeres
k ö n y v vite lt, na pl ó f ők ö n y vi
formában. Ezzel a választási
opcióval kizárólag azok a szervezetek élhetnek, akik nem rendelkeznek közhasznú státusszal,
a közhasznú státusszal rendelkező
civilek kizárólagosan kettős
könyvvitelt vezethetnek. Az új
kormányrendelet egyértelművé
tette, hogy abban az évben,
amelyben a civil szervezet a közhasznú jogállását megszerezte,
már kötelezően kettős könyvvitelt
kell vezetnie. Természetesen a nem
közhasznú jogállású szervezet is
választhatja a kettős könyvvitelt.
Mikrogazdálkodói könyvvezetést
és beszámolókészítést nem választhatnak, mint ahogy továbbra
sem élhetnek az eltérő üzleti év
lehetőségével, kizárólag naptári
évben gondolkodhatnak.
Ennek alapján a közhasznú
szervezetek jelenleg az
alábbi beszámolási formák közül
választhatnak:
Egyszerűsített beszámoló
a kormányrendelet 1. és 2. sz
melléklet szerinti formában,
egyszeres könyvvitelt vezetőknek,
ÁNYK nyomtatvány-megfelelés:
PK-341 és 341P
Egyszerűsített éves beszámoló a
kormányrendelet 3. és 4. melléklete
szerinti formában, a kettős könyvvitelt vezetőknek, ÁNYK nyomtatvány megfelelés PK-342 és 342P
Számviteli törvény szerinti éves
beszámoló a kettős könyvvitelt
vezetőknek, ÁNYK nyomtatvány
Napraforgó

jelenleg külön erre a célra jelenleg
nincs, problémát okozva a letétbe
helyezésnél. Azon civilek részére,
akik ezt a formát választották,
és elektronikus letétbe helyezésre
kötelezettek, javaslom a PK-342-es
nyomtatvány garnitúra egyéb
c s a t o l m á n ya k é n t k öz z é te n n i
az éves beszámolót.
A többi esetben is probléma,
hogy – noha mind a kormányrendelet mind a számviteli törvény
csa k ta r ta l m ila g k ö ti me g
a beszámolók sémáját – az elektronikus letétbehelyezést nem tudjuk
kivitelezni jelenleg csak olyan
ÁNYK nyomtatványokkal,
melynek legfeljebb a csatolmánya
lehet az általunk elkészített
formátum.
A beszámoló letétbe helyezési határideje május 31-e, letétbe
helyezni ezen szervezeteknek az
OBH-hoz kell. A letétbe helyezés
kötelezően elektronikus azon szervezetek részére, akik közhasznú
státusszal rendelkeznek, vagy a
szervezet típusa miatt kötelezettek
erre. Mindazon szervezetek, akik
egyik körbe sem tartoznak
az előzőkben említettek közül,
a letétbe helyezést papír alapon is
megvalósíthatják.
Letétbe helyezni a jegyzőkönyvet és
a beszámoló elfogadó határozatot
nem kötelező, de nem is tilos.
Önmagában az a tény, hogy
a letétbe helyezése nem kötelező
az elfogadó jegyzőkönyvnek,
a jegyzőkönyv felvételétől és
a beszámoló elfogadásától nem
lehet eltekinteni, hiszen fő szabály
szerint kizárólag az arra jogosult
testület által jóváhagyott beszámolót lehet közzétenni.
Sajnos még mindig nagyon sokszor
probléma
és
típushiba
a közhasznú státusz és a közhasznú tevékenységnem megfelelő elkülönítése a gyakorlati életben,
így erre célszerű külön kiemelt
figyelmet fordítani úgy a könyvvezetés, mint a beszámoló készítés
folyamán. Közhasznú tevékenységet közhasznú státusz hiányában
is lehet végezni, tehát hangsúlyozom, a közhasznú státusz nem
egyenlő a közhasznú tevékenység2018. március

gel. Ugyanakkor nagyon fontos
figyelni arra a tényre, hogy mi is
a k öz ha s z n ú te v é ke n y sé g
fogalma – ennek ugyanis a NAV
1% fogadása tekintetében is kiemelt szerepe van – és az alapító
okirat, alapszabály megújítása
okán is
foglalkoznunk
kell vele. A közhasznú tevékenységgel kapcsolatosan típushiba a
beszámoló készítés során, hogy
sem a közhasznú
tevékenység bevételei, sem
a közhasznú tevékenység ráfordításai soron nem szerepeltetnek
adatokat, ezáltal veszélyeztetve
például a NAV 1%-ból eredő
összegek jogosságát, legalábbis
vitatható tényállás jön létre.
A beszámoló részeként minden
civil szervezet kötelezően közhasznúsági mellékletet készít – függetlenül a közhasznú jogállás fennállásától – és ezt a beszámolóval
együtt letétbe kell helyeznie.
Cél a közhasznúsági paraméterek
hosszú távú vizsgálhatósága.
Sok esetben – a nem közhasznú
jogállásúaknál – ennek közzététele
egyszerűen elmarad, mondván
nincs benne adat. Ezzel én nem
értek egyet, tekintve hogy adattartalma között szerepel a cél szerinti
tevékenységek kibontása is,
az pedig minden szervezetnek
van, közhasznú tevékenység híján
is. Ha nem lenne cél szerinti
tevékenysége, nem beszélhetnénk
civil szervezetről.
A kettős könyvvitelt vezetőknek még kiegészítő mellékletkészítő kötelezettsége is keletkezik,
m e l y a la tt – a m e nn y i b e n
a kormányrendelet szerinti
beszámolást választotta – nem
a hagyományos értelemben vett
kiegészítő mellékletet, hanem
a kormányrendelet szerinti
kiegészítő mellékletet kell érteni,
ami tulajdonképpen a szervezet
által kapott támogatásokról szól,
támogatásonkénti bontásban. Ezzel
a legtöbbször az a baj, hogy
ha nincs benne adat, sehogy sem
töltik, holott véleményem szerint
a közzétételtől nem lehet
eltekinteni. Fontos figyelemmel
lenni a beszámoló nyomtatvány

azon sajátosságára, hogy ha
ebbe nem írunk bele legalább egy
valamilyen adatot – én a „kifejezett
támogatások nélkül” fordulatot
szoktam javasolni – akkor egyszerűen nem kerül köz z étételre
ez a része a beszámolónak.
A kiegészítő mellékletben
a támogatások forrását is be kell
mutatni, erre utalást jellemzően
a támogatási szerződésben, vagy az
ahhoz kapcsolható tetemes
dokumentációban találhatunk.
Sajnos nem minden támogatás az,
aminek elsőre látszik. Nagyon
fontos, hogy véleményem szerint
támogatást és annak elszámolását a
támogatási dokumentáció ismerete
nélkül jól könyvelni nem is lehet.
További típushiba, hogy a civil
szervezeteknél rendre elmarad
a “természetben” kapott tételek
könyvelésben történő lekövetése,
sokszor még a bizonylatolása is,
pedig ez mind a nyújtónak, mind
pedig a fogadó civil szervezetnek
fontos lehet. A civil szervezet
szempontjából sok esetben nem
mindegy, mennyi a kimutatott
bevétele a megfelelő arányszámok
biztosításához, hogy csak a vállalkozási tevékenységet folytatókat
említsem stb. Mi is lehet ilyen tétel?
Például a busz ingyen használata
a nyugdíjas kiránduláson,
a terem biztosítása az alapítványi
bálhoz stb.
Költség elszámolási oldalon is több
kérdés tisztázandó egy civil
szervezet életében, mert sem
a költség típusa, sem annak
volumene nem mindegy. Például
egy iskolát támogató alapítvány
számítógépeket szerez be, ezt hogyan
könyveljük? Először is minősíteni kell
az esetet, első és legfontosabb kérdés:
kinek a tulajdona a számítógéppark?
Ha átadja az iskolának, akkor rögtön
költségként jelentkezik ez a beszerzés
az alapítványnál, és a könyveiből ezáltal
ki is kerül, ha az alapítvány csak
használatba adja az iskolának ezeket
a gépeket, akkor tárgyi eszközként tartja
őket nyilván és értékcsökkenésként
kerülnek a könyvekből kivezetésre,
adott esetben akár több év alatt.
Eredmény szempontjából ez egyáltalán
nem mindegy.
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Még egy dolog, amire fel kell
hívjam ismételten a figyelmet.
Tekintve, hogy a számviteli
törvény hatálya alatt is áll a civil
szervezet, a számviteli törvényből
eredő egyes kötelezettségektől,
mint például az átértékeléstől
vagy az időbeli elhatárolástól
sem tekinthet el.
Ajánlom figyelmedbe, hogy tavaly
ősszel szakmai vezetésemmel
útjára indult a Civil Klub. Ha még
nem vagy klubtag és szívesen
kipróbálnád a tagságot, akkor
jelentkezz bátran! Szeretettel
várlak!
forrás: 5percado.hu

Tájékoztatót
a NAV

jelentetett

meg

Nonprofit szervezetek: egyesületek,
köztestületek, (köz)alapítványok
adózásának alapvető szabályai
2018.
Az egyesületek, alapítványok
(civil szervezetek), köztestületek,
közalapítványok (mind együtt:
nonprofit szervezetek) alapítására,
működésére vonatkozó legfontosabb szabályokat a Ptk. és
az Ectv. határozza meg. A törvényszéken történő nyilvántartásba
vétellel, ezen nyilvántartásba vétel
napjával válnak jogi személlyé.

E szervezetek is az egyes
adókötelezettségekről rendelkező
adótörvények és a számviteli
törvény hatálya alá tartozó
gazdálkodók.
forrás: www.nonprofit.hu

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
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