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KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
Helyi értékeink nyomában – a közösségfejlesztés, mint indító szikra
Békés megyében számtalan olyan hagyományápoló – helyi értékekre épülő – közösségi
kezdeményezés található, amelyeket egy-egy településen élő aktív személyiségek, informális közösségek vagy civil szervezetek valósítottak meg a szűkebb és tágabb környezetükben. Ezen kezdeményezések mindegyike a településen található értékek valamelyikére épít, e köré szerveződik és magában hordozza - a közösségépítésen túl - a
település gazdasági fejlődéséhez való hozzájárulás lehetőségét is.
Megyei hatókörű rendezvényünk célja a szakmai ismeretek bővítése, a jó tapasztalatok
átadása, a szemléletformálás, a kapcsolatok építése.
Időpont: 2018. április 20. (péntek) 10.30 – 14.00
Hely szín: Szlovák Kultúra Háza – Békéscsaba, Kossuth tér 10.
Szervező: Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
PROGRAM
10.30 – 11.15 A közösségfejlesztés lehetőségei napjainkban
Előadó: Vercseg Ilona, Közösségfejlesztők Egyesülete tiszteletbeli elnöke
11.15 – 14.00 Mi így csináljuk! – hagyományápoló, helyi értékekre épülő, valamint a
közösségfejlesztő folyamatot segítő kezdeményezések bemutatása
Témakörök, előadók:
- Kétsopronyi Kemencés Tanya – PONT MI Közhasznú Egyesület; Szlávik Krisztina,
Békési István
- Libás Tanya – Tarhos; Molnár István tanyagazda
- Békében Békésben Nemzetiségi Fesztivál - Csabai Szlovákok Szervezete; Krajcsovics
Hajnalka
- A Fenntartható Térségért Alapítvány (FETA) közösségfejlesztő eseményei; Gyebnár
Péter
- Körösök Völgye Natúrpark nyitott tanyagazdaságokat segítő tevékenysége; Pócsi
Gabriella
A konferencián való megjelenés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy
részvételi szándékát szíveskedjen jelezni a civil@kfbme.hu e-mail címre.
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

EZ TÖRTÉNT...
Március 20-26 között erdélyi és magyarországi fiatalok ismerkedtek
Nyíregyházán a tudatos médiahasználattal a Mustárház Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda nemzetközi
ifjúsági cseréjének első állomásán. A
Jeune Courage – Közösség az ifjúsági
érdekérvényesítésért elnevezésű, Békés megyei fiatalokért tevékenykedő
csoport és a Mustárház együttműködésének köszönhetően a programon
békéscsabai diákok is részt vettek. A
projekt egyszerre szolgálja a fiatalok
digitális készségfejlesztését, valamint
a médiafogyasztáshoz kapcsolódó
kritikai gondolkodás erősödését is.

Kerekasztal-beszélgetések, médiaelméleti csoportos témafeldolgozások,
terepmunkák, önkéntes tevékenységek, műsorszerkesztési feladatok adták a kétszer egyhetes ifjúsági csere

Kiadja:
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Felhívás Beke Pál
Emlékcím 2018
adományozásának
ajánlására
A Beke Pál Emlékcím
célja példaértékű közösségi, kulturális, művelődési és ifjúsági szervezetekben, intézményekben, hosszú ideje, adaptálható, innovatív tevékenységet végző szakemberek
elismerése.
Olyanoké, akik arra
adnak választ: miképpen lehet megerősíteni,
megadni, megszerezni
vagy épp visszaadni,
visszaszerezni esetleg
még meg nem tapasztalt méltóságot.

vázát. Nem csupán a fiatalok kritikus médiafogyasztását és médiaműveltségének növelését segítették a projekt elemei, de a véleménynyilvánítás és érdekképviselet, mint aktív állampolgári attitűd
is erősödtek a különböző programelemek kapcsán. Az egy hét alatt
kerekasztal-beszélgetésen vettek
részt nyíregyházi médiabeli szakemberekkel és ifjúsági vezetőkkel,
ahol mind az írott sajtó, mind az
online közlés és természetesen a
rádió világáról is folyt a diskurzus.
Ezen kívül előadásokat hallhattak
az európai és magyarországi médiumok sajátosságairól, szó esett a
médiamanipuláció és a médiaerőszak fogalmáról, a hét történéseit

pedig mindenki újraélhette egy
kollázs vagy poszter elkészítése
közben. A non-formális tanulás
eszközei szintén főszerepet játszottak a héten, hisz a különböző készség, képességfejlesztés vagy a
csoport összetartozás érzésének
elemeit ezek segítségével érték el.
A gyakorlati készségek elsajátítása
után a fiatalok a rádióban hallatták
hangjukat, ahol interjúkat, csoportos beszélgetéseket készítettek és
írott sajtóanyagot is létre hoztak. A
szabadidő hasznos eltöltése ezúttal
egy táncház formájában valósult
meg, de megismerkedtek egymás
kultúrájával a nemzetközi esteken
és Nyíregyháza egyik büszkeségébe is ellátogattak, mégpedig az
állatkertbe. A projekt azonban
nem ért még itt végett, a következő állomás áprilisban Erdély, ahol
a fiatalok tovább fejleszthetik médiaismereti tudásukat , ami még
jobban elősegíti majd számukra,
hogy tudatos médiafogyasztókká
váljanak ők is, általuk pedig szűkebb és tágabb környezetük egyaránt.
Fazekas Anna
Oldal 2

„Tanyák a körösök körül”
szakmai fórum
A Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület 2018 márciusában tartotta a „Tanyák a körösök körül”
című szakmai fórumát, mely április 12-én folytatódott.
A szakmai fórumot Vantara Gyula
az Egyesület elnöke nyitotta meg.
Köszöntő beszédében a tanya,
mint fontos tájérték megőrzésére
hívta fel a jelenlévők figyelmét. A
szakmai
fórum első
részében az
Agrárgazdasági Kuta tóintéz et
munkatársai
tartottak
szakmai
előadást a résztvevők számára a
rövid ellátási láncokban rejlő lehetőségekről valamint a vállalkozások tevékenységdiverzifikációjáról. A szakmai fórum második
részében Gyebnár Péter, a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
projektmenedzsere az Egyesület
azon hosszú távú céljait mutatta
be, melynek során a szervezet a
tanyagazdaságok együttműködését, összefogását és fejlődését kívánja támogatni. A rendezvény
zárásaként Pócsi Gabriella, vidékfejlesztési szakértő a projekt elemeit mutatta be, valamint tájékoztatta a jelenlévőket a projekthez
való csatlakozási lehetőségekről.
A Tanyák a Körösök körül - Tanyasi tanösvény és nyitott tanyagazdaságok hálózatának kialakítása c. projekt soron következő rendezvényére 2018. április 12-én
került sor. A tájékoztató fórum
során egyrészt a Kamra-Túra Homokháti Gazdák Egyesületének
képviselői a "Ka mra -túra "
Homokháti Gazdaudvar Hálózat
eddigi tevékenységét, tapasztalataikat mutatták be, másrészt a hálózathoz csatlakozni kívánó tanyák fejlesztési lehetőségeinek
megvitatására nyílt lehetőség személyes konzultáción keresztül a
Körösök Völgye Látogatóközpontban.

Bővebb információ:
www.korosoknaturpark.hu vagy
a +36-66/445-885 vagy facebook.com/korosokvolgye
Pócsi Gabriella
vidékfejlesztési szakértő
Magyar- Lengyel Barátság Napi
koncert Békéscsabán
Az idei évben is megrendezte hagyományos módon az egyesületünk
és a helyi lengyel önkormányzat a
Magyar – Lengyel Barátság Napi
ünnepséget március 19-én. A megemlékezés a Bartók Béla Zeneiskolában zajlott. Az esemény, a rossz időjárás ellenére, sok érdeklődőt vonzott, nem csak egyesületi tagjainkat,
hanem a komolyzene szerető embereket, valamint a zeneiskola növendékeit is.
Leszkó Malgorzata , Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke köszöntötte a megjelenteket, ezt követően Máté László, a Magyar – Lengyel Baráti Kulturális Egyesület elnöke - tartott ünnepi beszédet. Megtudhattuk, hogy az idén Veszprémben egy egész hetes programsorozat
kerül megrendezésre, ahol többek
között koncertek, kiállítások, lengyel
filmek kerülnek bemutatásra, valamin testvérvárosi küldöttek találkozójára is lehetőség lesz. Az ünnepi
bevezetőben szó esett a magyarok és
lengyelek közti barátság kialakulásának történetéről, az egymás iránti
szolidaritásról is.
E nap emlékére Marcin Dominik
Głuch lengyel származású, Svédországban élő zongoraművész kápráztatta el műsorával a megjelenteket,
és további erőt, kitartást és motivációt adott a zeneiskola növedékeinek.
Repertoárjában magyar – Bartók
Béla, Weiner Leó, Kálmán Imre - és
más oldalról lengyel zeneszerzőkFryderyk Chopin, Karol Kurpinski,
Ignacy Paderewski, Ludomir
Rózycki- művei szerepeltek. Végezetül a művész bemutatta saját szerzeményét, melyet Wojciech Kilar emléke ihletett.
Nagy elismerésben részesült Marcin
Dominik Gluch a változatos hangulatú, érzelem dús előadásáért. A
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koncert után beszélgetett a közönséggel, saját tapasztalatait átadva a
fiataloknak, akik szintén zenei pályára készülnek. A jelenlevők feltöltött lélekkel távoztak a koncertről,
gratulálva a zongoraművésznek. Mi
is köszönjük és gratulálunk.
Magyar – Lengyel
Baráti Kulturális Egyesület

Gyész Térno - Fény ember
A Körös-sárréti civil szervezetek
Szövetsége az EFOP 1.3.4-16 számú
felhívás keretében „Gyész Térno Fény ember” címmel, roma kulturális programsorozatra nyert támogatást.
A projekt 2018.04.01-2020.03.31-ig
valósul meg, három járás 9 településén a következő helyszíneken: Szeghalom, Körösladány, Vésztő, Csökmő, Komádi, Körösszakál, Biharnagybajom, Sárrétudvari és Szerep.
A projekt tevékenységei hozzájárulnak a helyi közösségek roma nemzetiségek irányába ható negatív
beidegződéseinek, sztereotípiáinak
leépítéséhez.
A tervezett kulturális rendezvények
eszközként szolgálnak a roma közösségek életének, értékeinek, kultúrájának megismeréséhez, a romákkal kapcsolatos társadalmi kép
pozitív irányú formálásához, bővül
a szociális tőke és a társas kapcsolatrendszer.
A képzőművészeti kiállítások, a
roma népművészet és tánc a településen élő köznapi emberek számára
is érthető és élvezhető üzenetet hordoz, és a nemzetiséghez tartozás
sajátosságainak, egyediségének elfogadását és megértését segíti elő. A
saját kultúra bemutatása hozzájárul
a romákkal szembeni előítéletek
csökkentéséhez, erősítheti a közvélemény elfogadását.
A projekt összesen 114 program
megvalósítását tűzte ki célul, melyek témakörei a következők.
Kulturális események, kiállítások és
fórumok: Roma gasztronómia, Roma öltözködés és divat
Roma hagyományok megőrzése és
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átadása; Roma képzőművészet,
zene, tánc, roma irodalom és ünnepek, helyi példaképek bemutatkozása;
Roma Holokauszt Emléknap
Kompetenciafejlesztő programok
Digitális írástudás kompetenciafejlesztő képzés
Tréningek, nyelvi workshopok
A projekt önkormányzatokkal,
kisebbségi önkormányzatokkal és
helyi intézményekkel, civil szervezetekkel való szoros együttműködésben valósul meg.

Workshopok/tréningek, Életvezetési tanácsadás, Bibliakör. Mozi és
színházi előadásokon vehettek
részt a programban résztvevők,
valamint az egyik legnépszerűbb
eleme a programunknak a
Mediball, mely folyamatos, lágy és
esztétikus, ugyanakkor dinamikus
mozgásforma ütővel és labdával.
A MediBall sokoldalúságának köszönhetően egyensúlyt teremt a
fizikai, érzelmi és mentális testben.
A projektünk célja a jelen és jövő
generáció lelki egészségének fenntartása és fejlesztése.

Bővebb információ a szervezet
honlapján,
a projekt aloldalán
található.
Ambrus Szilvia

Egy éve működik a TÁMASZ Védőháló a családokért program
4 településen
2017 márciusa óta működik és valósul meg az Ösvény Esélynövelő
Alapítvány EFOP-1.2.1-15-201600813 számú TÁMASZ – Családsegítő programsorozata Füzesgyarmat, Bucsa, Sarkad és Biharugra településeken.
A projekt a település lakosságának
biztosít ingyenes, hasznos és színes tanácsadásokat, közösségépítő
programokat, előtérbe helyezve a
célcsoportként megjelent hátrányos helyzetű személyeket, családokat.
Az elmúlt 1 évben – a helyi civil
szervezetek bevonásával - minden
településen megrendezésre került
Családi Sportnap, Családi Egészségnap, Mentálhigiénés tanácsadás, a családokat érintő

Célja, hogy a családok találkozásának és összefogásának erősítésével, a közösségek kialakításával
segítse a projekt helyszínein, valamint annak közvetlen környeztében élő lakosság közösségtudatának, illetve szociális kohéziójának
erősítését, javítsa az itt élők szociális körülményeit, továbbá a szabadidő hasznos eltöltését.
A Családsegítő programsorozat
2019. március 01-ig tart és hasonló
színes programokat biztosít a
résztvevőknek az elkövetkező egy
évben is.
Csontosné Lakatos Gabriella
szakmai koordinátor
Hagyományőrző Húsvét a „Leg a
láb”-nál
Az idei évben sem maradhatott el
néptáncosainknál az immár hagyománnyá vált Húsvéti Locsolkodás. A piciktől a nagyobb fiúkig
lovaskocsival járták végig a lányos
házakat, ahol egy versért és locsolásért cserébe piros tojást és egy
kis megvendégelést kaptak.
Az egész napos Húsvéti Locsolkodást a kisebbeknél tánc és játszóház, a nagyobbaknál már megszokott Locsolóbál zárta. Kezdésként
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a Kis-Berényke Táncegyüttes bemutatózott, majd csatlakozott a
Babica és Berecske csoport is. Vetélkedővel,
táncolással,
kézműveskedéssel hamar eltelt a

délután. Az est folytatásaként a
hajnalig tartó bál vette kezdetét a
Berény Táncegyüttessel. A talpalávalót a már jól ismert Suttyomba
Zenekar húzta.
Leg a láb A.M.I. – Mezőberény

Az Ösvény Esélynövelő Alapítvány és a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület
SAJTÓKÖZLEMÉNYE
Európai Uniós projekt keretében
munkaerő-piaci szolgáltatások révén kapnak segítséget a hátrányos
helyzetű munkavállalók Békés megyében
A GINOP 5.1.5-16-2017-00001 kódszámú, „Együtt a munkavállalásért
Békés megyében” című projekt keretében széleskörű munkaerő-piaci
szolgáltatások révén kaphatnak
segítséget a munkaerőpiacról tartósan távol lévő álláskeresők, illetve
inaktív személyek annak érdekében, hogy visszataláljanak a munka
világába. A program a Békés megyei Kormányhivatallal együttműködésben valósul meg.
A nagyságrendileg 277 millió forintos forrásból megvalósuló fejlesztés
keretében az Ösvény Esélynövelő
Alapítvány és a Munkaerőpiacon
Maradás Egyesület két fős konzorciuma a hozzá irányított álláskereső személyek és az általuk feltárt
inaktív személyek számára, lakóhelyükhöz közel biztosítanak a
munkaerő-piaci visszalépésre felkészítő szolgáltatásokat. A projektbe
közel 3700 fő bevonását tervezzük
2020. augusztus 30-ig.
2018. április

Az érintett személyek a megye
minden járásában hozzáférhetnek a
szolgáltatásokhoz, annak érdekében, hogy a munkaerő-piaci visszatérésüket minél hatékonyabban
segíthessék elő a szolgáltató szervezetek.
Minden program résztvevő részére
egyéni fejlesztési terv készül, mely
meghatározza a munkaerő-piaci
reintegrációhoz szükséges, igénybe
vehető szolgáltatások körét, melyek az alábbiak lehetnek: egyéni
munkatanácsadás, pszichológiai
tanácsadás, szociális információ
nyújtás, egyéni állásfeltárás és elhelyezés, munkaerő-piaci visszalépést és beilleszkedést segítő
reintegráló csoportos foglalkozás,
újraorientáló csoportos foglalkozás,
munkaerő-piaci mentori szolgáltatás, pályaválasztási- és pályamódosítási tanácsadás, pályaorientációs
tanácsadás, pályaorientációs és
pályamódosítási csoportos foglalkozás,egyéni álláskeresési tanácsadás, álláskeresési technikák oktatása, vállalkozóvá válást elősegítő
tanácsadás.
A GINOP 5.1.5-16 Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása elnevezésű
program célja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által biztosított
munkaerőpiaci eszközök hatékonyságának növelése személyre szabott szolgáltatások révén, tekintettel arra, hogy a Kormány célul tűzte ki a Partnerségi Megállapodásban a munkaerő kínálat fejlesztését
aktív eszközökkel, továbbá Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által
megvalósított munkaerő-piaci
programok civil és nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal való kiegészítését.
További tájékoztatás a projekt
szakmai
vezetőjétől
Dr. Godóné Farkas Csilla,
o sve n ya la p i tva n y@ g m a il .c o m
címen, vagy a 06-70/621-3426
telefonszámon kérhető.
Csontosné Lakatos Gabriella
Ösvény Esélynövelő Alapítvány

Ismét remek volt a táncház
2018. 02. 24-én idei első táncházi
alkalmát tartotta a Dévaványai
Folkműhely Egyesület, ahol családias jó hangulatban lehetett eltölteni egy kellemes estét azoknak, akik
ellátogattak hozzánk. Az est folyamán korosztálytól függetlenül mindenki számára kiváló alkalom nyílott a népi játékokkal, néptánccal és
népzenével való találkozásra, ismerkedésre. Mindezek mellett a
Hagyományőrző Nők Egyesülete
jóvoltából helyben sütött fánk mellett lehetőség volt egy „jóízű” beszélgetésre a megjelenteknek. A
táncházat Kiszely Erika
néptáncpedagógus vezette, az élő
zenéről az Ahhoz képest zenekar és
tanítványaik gondoskodtak. Következő táncházunkat a Tavaszi
Zöldágjárás elnevezésű rendezvényünk keretein belül tartjuk, ahová
ismételten szeretettel invitáljuk
mindazokat, akik rendszeres látogatóink és természetesen azokat is,
akik még nem jártak ezeken az alkalmakon és szívesen ismerkednek
a néptánccal, népzenével, hagyományos népi játékainkkal.
Erdei Attila
Dévaványai Folkműhely Egyesület
forrás: Dévaványai Hírlap
XXIX. évfolyam 3. szám
2018. március 9.

Élő történelemóra Gerlán
A Gerlai Wenckheim Társaság több
rendezvényt is tervez
A Gerlai Wenckheim Társaság
meghívásának eleget téve élő történelemórát tartottak a Békés Megyei
Károlyi-huszár és Honvéd Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
tagjai. A rendezvényen a résztvevők megismerkedhettek az 1848–
1849-es szabadságharc hadseregének harcászatával, egyenruhájával
és felszerelésével. Az előadás után
lehetőség volt arra is, hogy a vállalkozó kedvűek felpróbálhassák a
ruhákat, kézbe foghassák a fegyvereket és kérdéseket tegyenek fel a
témával kapcsolatban. Jakab
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Zsuzsanna, a Gerlai Wenckheim
Társaság alelnöke elmondta:
örömmel tapasztalják, hogy
a lakosság egyre nagyobb lelkesedéssel fogadja rendezvényeiket,
ez ért a köz eljövőben több
programot is terveznek. A kastélypa rkba sz ere tné k s űrűbbe n
kicsalogatni az embereket, de
a tervek között szerepel
a gyereknap megünneplése,
szemétszedési akció, virágosítás,
és olyan Gerla környéki túra is,

ahol a résztvevők megismerkedhetnek a környéken élő növény- és
állatvilággal, a gerlai és pósteleki
Wenckheim-kastély történetével.
A társaság tovább folytatja
faluszépítő tevékenységét is.
Legnagyobb rendezvényük
a június 30-án megrendezendő
Gerlai Katonai Hagyományőrző
Fesztivál lesz, amit a Békés
Megyei Károlyi-huszár és Honvéd
Hagyományőrző és Kulturális
Egyesülettel közösen a parkban

tartanak majd. Ennek fő célja,
hogy felhívja a figyelmet a rohamos a n r o m l ó á ll a p o t ú g er la i
Wenckheim-kastélyra.
forrás: Csabai Mérleg
XXVIII. évfolyam, 7. szám
2018. április 5.

PÁLYÁZATOK
Ifjúsági cserék – Egyéni mobilitás

2. A pályázásra jogosultak köre
Pályázó bármely programországAz ifjúsági csereprogramok lehető- ban székhellyel rendelkező részt
vé teszik, hogy legalább két vevő szervezet vagy informális csokülönböző országból származó port lehet.
fiatalok találkozzanak, és legfel3. Támogatható tevékenységek
jebb 21 napot együtt töltsenek.
Az ifjúsági csereprogramok lehetővé teszik, hogy legalább két külön1. A pályázattípus célja
A kulcskompetenciák és készségek böző országból származó fiatalok
szintjének javítása a fiatalok – köz- találkozzanak, és legfeljebb 21 napot együtt töltsenek. A résztvevők
– csoportvezetők támogatásával –
ennek során közösen hajtanak végre olyan (műhelyfoglalkozásokból,
gyakorlatokból, vitákból, szerepjátékokból, szimulációkból, szabadtéri tevékenységekből stb. álló) programot, amelyet az ifjúsági csere
előtt közösen terveztek meg és készítettek elő.
tük a hátrányos helyzetű fiatalok –
körében, valamint a következők 4. A programban részt vevő orszáelőmozdítása:
gok
a fiatalok részvétele az európai - az Európai Unió 28 tagállama,
demokratikus életben és a munka- - az EFTA-/EGT-tagországok: Izerőpiacon, aktív társadalmi szerep- land, Liechtenstein és Norvégia,
vállalás;
- az EU-tagjelölt országok: Törökorkultúrák közötti párbeszéd, társa- szág és Macedónia Volt Jugoszláv
dalmi befogadás és szolidaritás;
Köztársaság.
a fiatalok, különösen az ifjúsági Tevékenységek programországomunka területén vagy az ifjúsági kon belül: a tevékenységben részt
intézményekben aktív személyek vevő összes szervezetnek programés az ifjúsági vezetők nagyobb mo- országból kell származnia.
bilitását biztosító lehetőségek, va- Az Unióval szomszédos partnerorlamint az ifjúságügy és a munka- szágokkal közös tevékenységek: a
erőpiac szorosabb összekapcsolása tevékenységben legalább egy olyan
révén.
szervezetnek kell részt vennie,

dik, illetve egy másik szervezetnek,
amely az Unióval szomszédos partnerországban működik.
5. Pályázati feltételek
A formai és tartalmi követelményeket a Pályázati útmutató B) része
tartalmazza.
6. A támogatás mértéke
Támogatás igényelhető a következőkre: utazás; szervezési támogatás;
rendkívüli költségek; speciális igényű résztvevők támogatása.
8. A pályázatok beadásának határideje
- 2018. április 26. 12 óra (brüsszeli
idő szerint)
- 2018. október 4. 12 óra (brüsszeli
idő szerint)
További információ az Erasmus+
Ifjúság honlapján található:
Pályázati útmutató
Pályázati tudnivalók
Pályázati felhívás
forrás: tpf.hu

Országos pályázat a közösségi falfelületek megújítására
Határidő: 2018. április 29.

Iskolák, óvodák, önkormányzatok,
civil szervezetek jelentkezhetnek
környezetük újjávarázsolására idén ismét kültéri falfelülettel is
Iskolák, óvodák, kórházak, önkoramely programországban műkö- mányzatok és aktív közösségek is
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jelentkezhetnek mától a Let’s
Colour Településszépítő Egyesület
pályázatára, melynek keretében
800 négyzetméter kültéri vagy beltéri falfelület kifestésére elegendő

festéket lehet megnyerni. A pályázatokat április 29-ig az egyesület
weboldalán nyújthatják be.
A Let’s Colour Egyesület projektjében bármely közösség vagy társadalmi csoportosulás elindulhat,
akik tevékeny részt akarnak vállalni környezetük megszépítésében.
A nevezés legfőbb kritériuma,
hogy a kifestendő kültéri vagy beltéri falfelületet - mely az adott közösség életében központi szerepet
tölt be - a pályázó biztosítsa. A pályázat nyerteseinek a festéshez
szükséges mennyiségű festéket, a
grafikai terveket, a munka koordinálását valamint a szakértői támogatást a Let’s Colour biztosítja, az
akciót pedig a közösségek önkéntesei, együtt valósítják meg.
Összefogás a színes közösségi terekért
„Egyesületünk célja, hogy színt
vigyünk a mindennapokba, és minél több embernek tudjuk bemutatni a színek erejét. Hiszünk abban,
hogy együtt nemcsak a kedvelt
tereket, hanem a közösségek életét
is színesebbé, inspirálóbbá tudjuk
tenni” – mondta Nagy Gergely, a
Let’s Colour Településszépítő
Egyesület szóvivője. Hozzátette: „Jó látni azt, hogy ilyen sokan
összefognak egy közös cél, például
egy orvosi rendelő, vagy egy szürke betonkerítés újrafestésének érdekében.” A Let’s Colour Településszépítő pályázat a legsikeresebb
ilyen jellegű kezdeményezés hazánkban: az elmúlt 7 év során
rendszerint évi 40-50 pályázat érkezett az ország minden szegleté2018. április

ből. A szervezet működése során
eddig közel 20 ezer négyzetméternyi szürke falfelültet varázsolt színessé, 2000-nél is több önkéntes segítségével.
Külön kategória kistelepüléseknek
A jelentkezéseket idén is két kategóriában várják, a tízezer fő alatti, illetve a tízezres lélekszámot meghaladó települések külön versengenek. A pályázatok 2018. március 26tól április 29. éjfélig tölthetők fel
a www.letscolour.hu weboldalra. A
megadott határidőn belül bármikor
el lehet küldeni a jelentkezéseket,
azok sorrendje nem számít a későbbi elbírálásnál. Ezt követően 2018.
április 30-tól egészen május 20-ig
lehet szavazni a benyújtott pályázatokra, az eredményhirdetésre pedig
május 21-én kerül sor. Az online
szavazás eredményeként a kategóriák 3-3 legtöbb szavazatot kapott
pályázata jut be a döntőbe. A döntős pályázatokat a korábban megszerzett szavazatok számától függetlenül értékeli a szakmai zsűri, és
hirdeti ki a kategóriánkénti győzteseket. A döntőbe jutott, de nem
nyertes pályázók idén is 50-50 liter
Dulux színes beltéri vagy kültéri
falfestékkel „vigasztalódhatnak”. A
festéseket legkésőbb 2018. augusztus 15-ig kell megvalósítani.

idén 8. alkalommal hirdeti meg
országos pályázatát.
További naprakész információk:
www.facebook.com/letscolourhu
forrás: www.nonprofit.hu
Megjelentek a Nemzeti Tehetség
Program nyílt pályázati felhívásai
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatokat hirdet a Nemzeti Tehetség Program keretén belül. A program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése.
A meghirdetett pályázatokra általában a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők széles köre
nyújthat be támogatási igényt, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények,
illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő Tanácsok.

1. A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok
támogatása
Tanéven átívelő, új kezdeményezésű vagy már hagyományokkal rendelkező, tanórán kívüli, élmény- és
alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítáA Let’s Colour projekt
sa.
Benyújtási határidő: 2018.
A Let’s Colour Településszépítő
április 21.
Egyesület célja, hogy színessé varázsolja a közösségek által nap, mint
nap használt tereket, legyen szó 2. A hazai és határon túli óvodai
elhanyagolt városházáról, vidám tehetség-kibontakoztató progragyerekzsivajtól hangos óvodáról, a mok támogatása
falu orvosi rendelőjéről, vagy akár A tehetségígéretek pozitívumait,
egy lehangoló látványt nyújtó be- erősségeit kiemelő, az óvodai nevetonkerítésről. A színek csodákra lési évet átfogó, foglalkozássorozat
képesek, a megszínesített közösségi megvalósítása.
terek pedig új lendületet visznek az Benyújtási határidő: 2018. április
ott élők mindennapi életébe, inspi- 21.
rálnak és energiát adnak.
3. A hazai és határon túli közneveA Let’s Colour 2011-ben vette fel lési intézményekben működő
először a harcot a szürkeséggel komplex tehetséggondozó prograszemben. Látva az óriási érdeklő- mok támogatása
dést és azt a példaértékű összefo- Köznevelési intézményben tanuló,
gást, amelyet a pályázók bemutat- fiatal tehetségek számára szervetak, a Let’s Colour Településszépítő zett, tanéven átívelő, új kezdeméEgyesület a Dulux-szal karöltve nyezésű vagy már hagyományok6

kal rendelkező, tanórán kívüli, élmény- és felfedezés vagy alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása.
Benyújtási határidő:
2018. április 21.
4. A matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai
és határon túli tehetségsegítő
programok támogatása
Tanéven átívelő, új kezdeményezésű vagy már hagyományokkal rendelkező, tanórán kívüli, a matematikai, vagy a természettudományos, vagy a digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élményés felfedezés központú, komplex
tehetséggondozó program megvalósítása.
Benyújtási határidő:
2018. április 21.
5. Hazai tematikus, tehetségterületekhez kapcsolódó táborok támogatása
O r s z á g o s é s /v a g y K á rp á t medencei szintű nagy létszámú,
bentlakásos, Magyarországon megvalósuló, legalább két tehetségterületet érintő, tematikus táborok támogatása.
Benyújtási határidő:
2018. április 21.
6. A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása
Tanórán kívüli, élmény- és alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása.
Benyújtási határidő:
2018. április 21.
7. Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló hazai programok
támogatása
Köznevelési intézményben folyó
tehetséggondozó progra mok
bemutatása a környéken élő
szülők, és más családtagok számára. Olya n tehetséggondoz ó
foglalkozások megszervezése,
ahol a köznevelési intézmény
tanulója testvéreivel és/vagy
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szüleivel és/vagy nagyszüleivel
közösen vesz részt a foglalkozáson.
Benyújtási határidő:
2018. április 21.

8. Nemzet Fiatal Tehetségeiért
Ösztöndíj
A támogatható tevékenységek skálája rendkívül széles az egyénileg
folytatott kutatómunkán át a hazai
vagy külföldi konferencián való
részvételig.

4. Csoóri Sándor Alap jogcím TÁMOGATÁS forrásaként áll rendelkezésre (ÁHT azonosító: 368 839)
A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza
nem térítendő támogatás, 100% os mértékű támogatási előleg formájában.
forrás, bővebben: emet.gov.hu
A Népművészet Kollégiuma pályázati felhívása
Határidő: 2018. április 23.

A pályázatok benyújtása folyamatos
a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig. I. beadási szakasz: 2018. március 22-től 2018. május 31-ig.
További információ
http://www.emet.gov.hu/
felhivasok/
Felhívások a Csoóri Sándor Alap
keretében
Határidő: 2018. április 21.
A Csoóri Sándor Alap alapvető célja
a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése.
A Program célja a hazai magyar és
nemzetiségi, valamint a határon túli
magyar néptánc -, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó
népművészeti alkotóközösségek
tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítés
Keretösszeg
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2018-ban
4.360.000.000 Ft, azaz négy milliárdháromszázhatvan millió forint, a
Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 1. melléklet, XX. EMMI fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális
vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra alcím, 7. Közkultúra, kulturális
vidékfejlesztés és nemzetiségi
kultúra támogatása jogcímcsoport,

A Népművészet Kollégiuma nyílt
pályázatot hirdet a 2018. évi szakmai tevékenységek támogatására.
Felhívjuk pályázóink figyelmét:
Pályázatot kizárólag a program
megrendezője nyújthat be.
Magánszemély nem pályázhat.
Pályázni csak népművészeti tematikájú pályázatokkal lehet
az alább felsorolt két témakörben.
1. Pályázati cél: Megyei, országos
és nemzetközi hatókörű népműv é sz e t i: na g y re n de z v é n y e k
(programonként legalább 1 millió
Ft összköltségvetésű), kiállítások
(programonként legalább 1 millió
Ft összköltségvetésű), fesztiválok
(programonként legalább 1 millió
Ft összköltségvetésű) megrendezése.
2. Pályázati cél: Országos, regionális és megyei hatókörű néptánc és
tárgyalkotó népművészeti témájú
szakmai továbbképzések lebonyolítására.
forrás, bővebben: nka.hu
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MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK

MEGHÍVÓ közgyűlésre!
A Békéscsaba Városi Nyugdíjas
Egyesület elnöke az alapszabály
V/6. pontja alapján a KÖZGYŰLÉST 2018. április 18. napjára öszszehívja.
A közgyűlés helye: az Egyesület
székhelye: 5600 Békéscsaba, Dózsa
György út 35.
A közgyűlés időpontja: 2018. április 18. 14 óra.
A közgyűlés tervezett napirendje:
A 2017 éves beszámoló, valamint
közhasznúsági mellékletének ismertetése.
2018 éves költségvetés ismertetése.
Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának ismertetése.
Hozzászólás, szavazás a beszámolókról, az éves költségvetésről és a
közhasznúsági mellékletről.
Egyebek.
A vezető testületek ülései nyilvánosak.
Ha a Közgyűlés az Alapszabály
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V/7. pontja alapján határozatképtelen, úgy az új közgyűlést az eredetileg meg-hirdetett időponthoz
képest, fél órával későbbi időpontra, 14:30-ra, változatlan napirenddel összehívom. Az alapszabály
V/7. pontja alapján az új Közgyűlés a megjelent tagok számától
függetlenül határozatképes.
Békéscsaba, 2018. március 14.

Péter Erika –költő nyit meg.
Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt! A belépés
ingyenes.
A kiállítás 2018. május 3-ig 9:00 15:00 óra között megtekinthető
hétköznapokon.
Magyar – Lengyel Baráti
Kulturális Egyesület
XVIII. Civil Kulturális Börze

Tuskáné Papp Erzsébet – fotográfus „Kötetlenül” című fotókiállítás megnyitása
2018. április 19-én (csütörtökön)
16:00-kor megrendezésre kerül a
Lengyel Önkormányzat és az
egyesület székhelyén (5600 Békéscsaba, Szent István tér 8.) szám
alatt Tuskáné Papp Erzsébet fotográfus kiállítása, melyet Tubáné

A Civil Szervezetek Szövetsége a
hagyományokhoz híven, a korábbi eredményekre és sikerekre
alapozva idén is meg kívánja rendezni, a XVIII. Civil Kulturális
Börzét az idei évben a IX. Táncfesztivál keretében.
A Börze olyan közösségi és kulturális értékek ápolója, amelyek
rámutatnak a civil szféra jelentőségére és szükségességére. A rendezvény megszervezésével idén
is ezt szeretnénk erősíteni.
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Helyszín: Békéscsaba, Főtér
(Békéscsaba, Szent István tér.)
Időpont: 2018. május 1. (kedd)
9.00-15.00
A Börzén tagszervezeteink és a
megyében működő civil szervezetek egyedülálló lehetőséget kapnak a nagyközönség előtti bemutatkozásra. Fontosnak tartjuk,
hogy az idei Börze is minél nagyobb civil összefogásban valósuljon meg. Örülnénk, ha ötleteivel
színesítené a programot, szívesen
vennénk, ha szervezete részt venne a program szervezésében és
lebonyolításában!
A rendezvény felépítése:
Kiállítás: Képek, írásos anyagok a
civil szervezetek életéből, illetve
képzőművészeti alkotások bemutatása
1 napos KIÁLLÍTÁS 2018. május 1.
Helyszíne: Békéscsaba, Főtér
A Főtéren ingyenes kiállítási lehetőséget biztosítunk tagszervezeteinknek.
Színpadi produkciók 2018. 05. 01.
A fellépés helyszíne: Békéscsaba
Főterén (Szent István tér) felállított
színpadon
(Rossz idő esetén: Csabagyöngye
Kulturális Központ)
Részletesen:
Előadó művészet: Bármilyen előadói művészeti ágból várjuk a jelentkezőket.
(Egy civil szervezet által előadott
produkció műsorideje maximum
8 perc.)
A civil szervezeti produkciókat
zsűri értékeli.
Részvételi díj nincs!
Amennyiben szívesen részt venne
fellépőként vagy kiállítóként a
XVIII. Civil Kulturális Börzén,
várjuk jelentkezését!
Jelentkezni lehet a jelentkezési lap
kitöltésével, mely beszerezhető:
személyesen a Szövetség irodájában: Békéscsaba, Árpád sor 2/7.
szám alatt vagy letölthető
a Szövetség honlapjáról
Felhívjuk szíves figyelmüket arra,
hogy a jelentkezési lappal együtt
szíveskedjenek a szervezetükről
2018. április

rövid bemutatkozó anyagot is
megküldeni!
A kitöltött jelentkezési lapot
eljutathatja a Szövetség számára
személyesen, postai úton, faxon
valamint e-mailen!
Iroda címe:
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/7.
Postai cím:
5601 Békéscsaba, Pf.: 200
Fax: 06-66/451-163
E-mail:
civilirda@civilszovetseg.hu
A jelentkezés határideje:
2018. április 16.
A rendezvénnyel kapcsolatban
további információ kérhető
a Szövetség munkatársaitól a
06-70/408-7021-es telefonszámon.
Civil Szervezetek Szövetsége
A Remonda Szabadidős,
Lovas- és Sportegyesület ajánlója
NYÁRI TÁBOROK 2018.
A gyermekek természet közeli
környezetben szakképzett emberek között gyermek központú
szellemben tölthetik a nyári szünetet. A napirend
abszolút
rugalmas, inkább csak
irányadó a heti
tevékenységekre.
A hét jelmondata
köré fonódnak az egyéb tevékenységek, melyek a lovaglás, kocsikázás, szabadtéri játékok. Rossz idő
esetén a programok a tanya épületében valósulnak meg.
A tábor fő szempontja az élménynyújtás, hogy a gyermekek aktívan töltsék a legtöbb szülő számára sokszor megoldhatatlanul hoszszú nyári szünetet.
TÁBORAINK
2018. 06. 18. – 06. 22.
Kiskukta - és Lovas tábor
2018. 06. 25. – 06. 29.
Mese - és Lovas tábor
2018. 07.02. – 07. 06.
Kézműves- és Lovas tábor
2018. 07.9. – 07.13.
Kulturális - és Lovas tábor
2018. 07.16. – 07. 20.

Környezettudatos- és Lovas tábor
2018. 07.23. – 07. 27.
Sport - és Lovas tábor
2018.07.30. – 08. 03.
Kiskukta- és Lovas tábor
2018.08.06. – 08. 10.
Mese- és Lovas tábor
2018.08.13. – 08. 17.
Kiskukta- és Lovas tábor
2018.08.21. – 08. 24.
Környezetbarát- és Lovas tábor
2018.08.27. – 08. 31.
Kézműves- és Lovas tábor
A tábor 7 órától 18 óráig várja a
gyerekeket 4 éves kortól, napi
2-szeri étkezéssel. (ebéd, uzsonna)
Helyszín: Békéscsaba, Nagyrét 1760.
(Dobozi és Békési körforgalom
között)
Részvételi díj: 15.000 Ft/fő/hét
KUPON kedvezményeink:
Csabakártya: 10%
Testvér kedvezmény: 10%
Több hetet nálunk táborozók: 15%
A kedvezmények össze nem
vonhatók.
TISZTELT PEDAGÓGUSOK!
KEDVES GYEREKEK!
A Remonda Szabadidős, Lovas- és
Sportegyesület szeretettel vár
benneteket megújult telephelyén,
ahol osztálykirándulás keretében
egy kellemes napot tölthettek el.
Helyszín: Remonda tanya, Békéscsaba, Nagyrét 1760. /Dobozi és Békési
körforgalom között/
A gyerekek megismerkedhetnek a
tanyasi környezettel, a tanyán élő
állatokkal, élvezhetik a friss levegőt
és a szabadságot.
A kirándulás alkalmával az alábbi
szolgáltatásokat tudjuk biztosítani.
Lovaglás - pónin, és nagylovon,
ugrálóvár, lovaskocsikázás,
arcfestés, íjászat, kézműveskedés,
bográcsozás, szalonnasütés, kemencében sütés
Igény esetén lovaskocsival történő
kiszállítás a telephelyre megoldható.
A Remonda Szabadidős, Lovas- és
Sportegyesület szolgáltatásaival
kapcsolatos bővebb információ az
alábbi elérhetőségeken kérhető:
Gyeraj Andrásné 06 20/357-8055
remondase@freemail.hu
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK...
Közösségek Hete - Meghosszabbí- őket is a csatlakozásra, hiszen a
tott regisztrációs határidő
megrendezett programok által lehetőséget kapnak a szélesebb körű
bemutatkozásra és tevékenységeik
Az idén második alkalommal hirdeti népszerűsítésére.
meg a Közösségek Hetét a Cselekvő
közösségek – aktív közösségi szerep- A végleges programokat április
vállalás kiemelt projekt (EFOP-1.3.1- közepétől lehet majd feltölteni
15-2016-00001) keretében a Szabad- a www.kozossegekhete.hu oldalra,
téri Néprajzi Múzeum – Múzeumi amelyről április hónapban külOktatási és Módszertani Központ, az dünk részletes tájékoztatót.
NMI
Művelődési
I n t é - A Közösségek Hete kiváló lehetőzet Nonprofit Közhasznú Kft. és az séget kínál, hogy ráirányítsuk a
Országos Széchényi Könyvtár kon- figyelmet a közösségeinkben rejlő
értékekre, az intézményekben, településeken működő közösségek
tevékenységeire, a kialakult partnerségekre, az együttműködésben
rejlő társadalomformáló hatásra.

zorciuma.
A 2017-ben nagy sikerrel induló,
hagyományteremtő programsorozatot idén 2018. május 7. és 13. között
rendezzük meg.
Mellékelten küldöm a Közösségek
Hete rendezvényhez kapcsolódó
részletes felhívást, melyben a változás, hogy meghosszabbodott a regisztrációs határidő:
2018. április 23-ig.
Örömmel vesszük, ha csatlakoztok
rendezvénysorozatunkhoz, hogy
együtt tegyük láthatóvá közösségeinket, intézményeinket, településeinket. Kapcsolódjanak be tevőlegesen
is e programsorozatba, hiszen a rendezvénysorozat által képviselt értékek a kulturális intézményrendszer
és a civil társadalom egésze számára
kiemelten fontosak!
Kérlek benneteket, juttassátok el felhívásunkat minél több csatornán
keresztül az intézményükhöz bármilyen formában kötődő, és a településükön működő egyéb közösséghez,
civil szervezetekhez is. Bátorítsátok
2018. április

esetleg még meg nem tapasztalt
méltóságot. Azt, amely tartást ad
az egyes embereknek, közösségeknek, településeknek, térségeknek,
illetve saját maguknak. Amelynek
birtokában úgy érezhetik: nem
csak lakosai, hanem polgárai településüknek, országuknak, Európának. Az Emlékcím tulajdonosainak
közös tulajdonsága, hogy mindezt
közösségi alapon, a méltóságukat
kereső és megteremtő emberekkel
együtt, nem csupán értük, hanem
velük közösen teszik.
Javaslat tehető közösségi és/vagy
ifjúsági munka területén végzett
értékteremtő munkáért.

Őszintén hiszünk abban, hogy e
programsorozat közelebb viszi
egymáshoz az embereket, a közösségeket, s együtt valóban tehetünk
településünk szerethetőbbé tételéért.
A programsorozattal kapcsolatosan keressetek bátran, elérhetőségem: garay.eva@sznm.hu illetve a
+36/30-4050-324 – es telefonszámon.
Garay Éva
Kulturális közösségfejlesztő
mentor
Békés megye
Nemzeti Művelődési Intézet

A Beke Pál Emlékcím alapítói és
adományozói: Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete,
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság, Közösségfejlesztők
Egyesülete, Magyar Comenius
Társaság, NMI Művelődési Intézet
Nonprofit Közhasznú Kft., Települési Gyermekönkormányzatokat
Segítők Egyesülete.
Javaslataikat 2018. április 30-ig
v á r j u k
e - m a i l e n ,
eletter@novonet.hu, az üzenet tárgyába kérjük, írja be: Javaslat Beke
Pál emlékcímre).
Jelentkezési lap
forrás: kozossegimuvelodes.hu

Felhívás Beke Pál Emlékcím 2018
adományozásának ajánlására

Helyben hogyan? Fiatalok a településeken

Beke Pál Emlékcím célja példaértékű közösségi, kulturális, művelődési és ifjúsági szervezetekben,
intézményekben, hosszú ideje,
adaptálható, innovatív tevékenységet végző szakemberek elismerése.
Olyanoké, akik arra adnak választ:
miképpen lehet megerősíteni,
megadni, megszerezni vagy épp
visszaadni, visszaszerezni a meglévő, a valaha megvolt vagy az

Időpont: 2018. május 14.
10:00–16:00
Helyszín: Budapesti Európai Ifjúsági Központ, 1024 Budapest, Zivatar u. 1-3
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság és a Tudatos
Ifjúságért Alapítvány közös konferenciája.
A konferencia teret biztosít a települési szintű ifjúsági munka szerepelőinek a találkozásra, a tudás és
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tapasztaltok megosztására, valamint
a települési szintű ifjúsági részvétel
jó gyakorlatainak bemutatására és
megismerésére.
Programtervezet
09.00 Regisztráció
10.00 Megnyitó előadások
- A fiatalok közösségi és társadalmi
részvételeinek csatornái, állami eszközök az ifjúsági részvétel előmozdítására

2018. április

- Helyi kormányzat szerepe az ifjúsági munkában
- Európai Karta a fiatalok részvételéről helyi és regionális szinten
11.15 Kávészünet
11.30 Kerekasztal beszélgetés:
Helyben hogyan? - Település és
ifjúsága
- Az ifjúsági munka által érintett
szereplők felelőssége a részvétel
tekintetében
Miért fontos a fiatalok állampolgári
és közéleti részvétele?
A korosztállyal foglalkozó szervezetek szerepe, érintettsége
13.00 Ebéd
14.30 Orientáció a délutáni programhoz

14:45 Jó gyakorlatok fiatalok részvételére
Ifjúsági referens szerepe egy településen
Demokráciára nevelés a gyakorlatban
Tanulj játszva - fiatalok aktív részvétele helyi szinten
14.45 Módszertani börze & Hálózatépítés
16.00 Konferencia zárása
Jelentkezni itt lehet!
forrás: www.facebook.com
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Megjelent a Parola 2018/1 száma
Érdemes lapozgatni, mert kiderülhet…
Hogyan lehet egy karcsú kezdetet közösségi részvételi módszerekkel hízlalni pl. Nagyecseden,
a Hős utcában, Pécsbányán?
Milyen ügyeket indítottak és vittek sikerre közösségszervezők, s mit gondolnak erről ők maguk?
Mire akar hatni a Társadalmi Párbeszéd Színház?
Hogy mutat egy közösségi fotókiállítás Acsán?
Milyen témában jelent meg Parola füzet a közelmúltban még csak online... de már egészen
olvasható módon?
A kiadvány a következő linken tölthető le: Parola_2018-1
forrás: kofe.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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Napraforgó

