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KONFERENCIA

Falukönyv, kalendárium, helyi gyűjtemény – közösségek kezdeményezéseinek szerepe a helyi
társadalom építésében

Rangos eseményen a Berény
Táncegyüttes

A rendezvény célja: szakmai ismeretek bővítése, tapasztalatok átadása, kapcsolatépítés
Időpont: 2019. április 26. (péntek) 9.00 – 12.00
Helyszín: KOLLABOR – Ember és Környezete Természettudományos Élményközpont
(Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. – Megyei Könyvtár épületében)
PROGRAM

2018. február 23-24-én rendezték meg az Ifjúsági Antológiát Békéscsabán.
Az idei évben először volt 2 napos a rendezvény. A szombati megérkezésünk után zenekari próbával kezdtünk,
majd délután megtekintettük a Gyulai Almásy-kastélyt.
Este a Vajdaszentiványi hagyományőrzők műsorát csodálhattuk meg, majd a nap egy fergeteges táncházzal
zárult 250-300 táncossal.
Másnap reggel a Jókai színházban színpadbejárással
kezdtük, majd közös, együttesi cappuccinózás közben
megvitattuk az előző nap eseményeit és a délutáni műsorhoz szükséges teendőket.
A műsorban a tavalyi év országos fesztiválon bemutatott
legjobb 15 koreográfiát lehetett megnézni. Köztük a Berény Táncegyüttes Balogh Dávid Attila -Vrbovszki Julietta-Borgula Benedetta: Dél-alföldi mulatságát.
Büszkék vagyunk, hogy ilyen rangos eseményes részt vehettünk.

09.00 – 10.15 Helyi emberek írták, helyi embereknek
- helyi emberekről – Nyírmártonfalva első falukönyve
Előadó: Groskáné Piránszki Irén közösségfejlesztő, Debrecen – Kelet –magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány elnöke
10.15 – 11.30 – Települések bemutatkozása
Témakörök, előadók:
- A németvárosi olvasókör hagyományainak fejlesztése Gyulán – Dombi Ildikó ügyvezető, Erkel Ferenc
Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft.
- Helytörténeti gyűjtemény, kiadványok Battonyán – Balázsné Szabó Erzsébet elnök, Fodor Manó
Helytörténet Egyesület
- Vésztői Kalendárium Baráti Kör Egyesület tevékenysége – Arató Erzsébet elnök

Szabóné Kukla Ágnes
együttesvezető

Egerből hoztak adományokat Gyulára a
civil szervezetek tagjai
Kedden érkeztek Gyulára az Egri Civil Kerekasztal Jogi
és Érdekvédelmi szekciójának tagjai. Az itt tevékenykedő 10 szervezet 12 tagja a Társadalmi felelősségvállalás
szakmai projekt segítségével nyert utazási lehetőséget.
Román Gáborné programszervező kijelentette, magától
értetődő volt, hogy Gyulát választják úti célul, hiszen jó
kapcsolatot ápolnak a Békés megyei szervezetekkel, és
rendszeresen tesznek szakmai látogatást is.
A csoport keddi érkezését követően városnéző sétát tettek, ezután szerda reggel ellátogattak az SM Adományboltba is. A szervezet tagjai fontosnak tartják az önkéntes
munkát, részt vesznek kultúraszervező eseményeken, és
különböző gyűjtéseket rendeznek. Így ennek szellemiségében az adományboltba nem érkeztek üres kézzel, egészen Egerből hoztak ruhaneműt és háztartási eszközöket
is.
Ezután a megyei SM szervezet elnökével, Herczegné Szabó Mariannával indultak a 48-as utcai közösségi központ-

Szervező: Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete

Előzetes regisztráció április 22-ig: civil@kfbme.hu
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap
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5 éves a Fodor Manó Helytörténeti
Egyesület

ba. A gyulai önkormányzat ugyanis nemrég vásárolta meg
az ingatlant, melyben közösségi tereket kívánnak kialakítani a városban működő három civil szervezet részére. Az
egyik nagy helyiségben például bowling pályát építenek
elsősorban a speciális sportolók, illetve a fogyatékkal élő
fiatalok számára.
Herczegné Szabó Marianna kifejtette, az SM Adománybolt
remek példa arra, hogy a civil szervezeteknek a pályázati források mellett önfenntartóvá válhatnak, így ebből a
szempontból is felkeltheti az egriek figyelmét.
A helyi szervezet célja a további szakmai együttműködés mellett az is, hogy a sclerosisos betegek rekreációját,
üdültetését Egerben végezzék.

Egyesületünk 2014 februárjában alakult, elsődleges célunk Battonya értékeinek felfedezése, megmentése és
megőrzése az utókor számára. Bizonyára sokan emlékeznek még szervezetünk első megtett lépéseire: az alakuló
ülésre, a legelső elszármazottak találkozójára, a jelenlegi
épület takarítására, csinosítására, hogy helyet adhasson
az első filmvetítésnek és kiállításnak; az első biciklitúránkra, a képeslapos albumunkra. Úgy gondoljuk, hogy a bizonytalan kezdetekhez képest jelentős fejlődésen ment
keresztül az egyesület, új tapasztalatokkal gazdagodtunk,
folyamatosan fejlesztjük a munkánkhoz és a kiállításainkhoz szükséges eszközöket és fejlődünk mi magunk is.

Forrás:
https://www.gyulatelevizio.hu/2019/03/21/
egerbol-hoztak-adomanyokat-gyulara-a-civil-szervezetek-tagjai/?fbclid

Aktív helyi közösségek ismerkedtek
egymással

BÉKÉSCSABA
Szakmai műhelynapot rendeztek a helyi aktív közösségek
számára március 21-én, csütörtökön.

Bizonyos történeti események kutatásának a tekintetében már sajnos a huszonnegyedik órában vagyunk, de az
újra és újra, olykor váratlan helyekről felbukkanó kincsek
azt bizonyítják, hogy nem hiábavaló a régiek által ránk
hagyott értékek gyűjtése. Addig, amíg lelkes izgalommal
várjuk egy-egy padlás vagy pince felkutatását, amíg látjuk a gyermekek szemében az örömöt, amikor kipróbálhatják a régi Singer varrógépeket, a tintába mártogatós
tollat; vagy az idősebbek mosolyát, amikor egy-egy régi
fotón fiatalabb önmagukat látják viszont – érdemes a
megkezdett munkát tovább folytatni.

Az eseményt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos
Széchényi Könyvtár konzorciuma rendezte meg a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás kiemelt
európai uniós projekt részeként.
Mint megtudtuk, a projekt elsődleges célja a társadalmi
aktivitás növelése, a közösségi szerepvállalás erősítése
a fejlesztésbe bevont településeken, valamint a kapcsolatok erősítése a települések önkormányzatai, kulturális
intézményei és lakosai között.

Mindennapjaink jelmondatát egy – a gyűjtőmunkánk
során előkerült – régi naplóbejegyzésben találtuk meg,
amelyet 1915-ben Hervay Marianne úrhölgy írt unokahúgának, Fodor Mártának (Fodor Manó névadónk lányának):

A rendezvényen több békés megyei szerveződés is bemutatkozott, így többek közt a békéscsabai Zöld Csütörtök Természetvédő Kör, a Jeune Courage – Közösség az
Ifjúsági érdekérvényesítésért csoport. Mellettük a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, a Hagyományőrző Nők
Egyesülete (Dévaványa) és a Kardoskúti Faluszépítő és
Turisztikai Egyesület képviselői is tájékoztatót tartottak. A
projektnapon előadás hangzott el a kulturális közösségfejlesztés lehetőségeiről is.
Busi Ottó

„Nem az örömök teszik büszkévé szívünket, hanem a kötelesség betöltése.”
E gondolat mentén igyekszünk mi is cselekedni nap, mint
nap.
Reméljük a jövőben is hasonló odaadással és eredményességgel folytathatjuk a munkánkat és továbbra is számíthatunk a város lakosságának, intézményeinek a támogatására és segítségére!
A legszebb és legemlékezetesebb pillanatokból összeállított videóban betekintést nyújtunk az egyesület munkájába és mindennapjaiba, mert az elmúlt évek nemcsak
rengeteg munkát, hanem sok-sok örömteli pillanatot is
adtak nekünk!

Forrás:
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/
aktiv-helyi-kozossegek-ismerkedtek-egymassal-1834573/

Forrás:
https://fodormanoegyesulet.hu/hirek/5-eves-a-fodor-mano-helytorteneti-egyesulet/
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Megőrzik a battonyai házat a jövőnek

Megtartotta éves találkozóját a Gyula
Városért Baráti Kör

A battonyai tájháznál elkezdődtek a felújítási munkálatok.
Ezek célja, hogy a majd kétszáz éves parasztház még legalább kétszáz évig megmaradhasson. A Tóth Sándorné
tulajdonában lévő ingatlan – mint egy múltbéli ékszerdoboz – olyan értékes építészeti kincseket őriz, amelyeket
érdemes a jövőbe átmenteni.

Az 1980-as években alakult szervezet tagjainak egy kisebb része Gyulán, a nagyobb pedig már Budapesten él.
Utóbbiak havi rendszerességgel találkoznak a fővárosban. A hétvégi, gyulai közgyűlésen többek között a tavalyi év eseményeiről beszéltek, és a jövőbeli programokat
tárgyalták meg.
Farkas Mária elmondta, az eseményen megemlékeztek
a nemrég elhunyt tagokról. A Gyula Városért Baráti Kör
tagjainak célja, hogy minél több fiatal csatlakozzon hozzájuk. A közgyűlést követően közösen látogattak el Vésztő-Mágorra, ahol megtekintették a környék nevezetességeit, ezután pedig egy közös bográcsozáson vettek részt.
Forrás:
https://www.gyulatelevizio.hu/2019/04/13/
megtartotta-eves-talalkozojat-a-gyula-varosert-barati-kor/

A 2015 óta látogatható „öregház” falai között több ezer
vendég megfordult a kisgyermektől egészen a nyugdíjaskorúig. A Lechner Tudásközpont pályázata keretében
megvalósuló felújítások során a hagyományos építési
módszereket alkalmazva megerősítik a szabadkéményt,
a tetőszerkezetet, valamint a ház keleti oldalán végigfutó
tornácot.

Helyi programokat támogat a város
BÉKÉSCSABA

Megszépül a búbos kemence és a takaréktűzhely, illetve
a MOL Zöldövezet Program keretében az udvart parkosítják, és egy fedett kültéri kemencét is kialakítanak.

Az önkormányzat közművelődési megállapodást köt több
intézménnyel, civil szervezettel – döntött nemrég a közgyűlés. A város együttműködik a Vasutas művelődési
házzal és könyvtárral, a Csabai Szlovákok szervezetével,
a megyei népművészeti egyesülettel – nekik 425 ezer
és 350-350 ezer forint támogatást is adnak -, valamint
a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Körösök Vidéke
Egyesülettel és a Körösök Völgye Natúrpark Egyesülettel.
Ugyancsak szerződést ír alá az önkormányzat a Békéscsabai Nimród Lovasegyesülettel, hogy az tanyasi közművelődési, közösségi programokat szervezzen.
Emellett arról is döntött a városi közgyűlés, hogy 125125 ezer forintos támogatást biztosítanak a Játszótér
Közhasznú Alapítványnak és a Táliber Közösségfejlesztő Alapítványnak, hogy az Andrássy Úti Társaskörben és
egyéb helyeken ifjúsági programokat valósítsanak meg. A
Balassi Táncegyüttes Működtetésére Alapítvány 500 ezer
forintot kap az országos szólótáncfesztivál megrendezésére.
L.B.

A munkálatok után immár megújulva, megszépülve, új
berendezéssel várja a látogatókat a tulajdonos és a Fodor
Manó Helytörténeti Egyesület 2020 januárjától.
Cs.I.
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/
megorzik-a-battonyai-hazat-a-jovonek-1831117/

Tisztújító közgyűlést tartottak a csabai
városvédők
Tisztújító közgyűlést tartott a minap a megyei könyvtárban a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület,
amelyen dr. Jároli József után Ugrai Gábor történelemtanárt választották meg elnöknek.
Újraválasztották Somogyi Józsefnét és Mészáros Zsuzsannát, mint ügyvezető alelnököt és alelnököt. Az elnökség két új taggal bővült: Zahorán Hildával és Kutyej Pál
Gáborral.

Forrás: Békés Megyei Hírlap – 2019. április 2.,
kedd 3. o.

Ugrai Gábor elmondta: szeretnék a tagság létszámát
megtartani és bővíteni, fontosnak tartaná a fiatalítást,
megszólítanák mind a diákságot, mind a pedagógusok
körét.
L. B.

Házimozi a fiataloknak

Bútorokat vittek nemrég az ifjúsági házba
SARKADKERESZTÚR
Ifjúsági közösségi színteret alakítottak ki Sarkadkeresztúron, a Széchenyi utca 4. szám alatt. Bakucz Péter polgármester elmondta: a Digitális Jólét Program révén ingyenesen lehet internetezni a környéken okoskészülékek
segítségével, illetve most egy EFOP-os pályázat révén
bebútorozták az intézményt. Székek, aztalok, polcok ér-

Forrás:
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/
tisztujito-kozgyulest-tartottak-a-csabai-varosvedok-1836736/
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keztek, sőt, projektorral, házimozi-rendszerrel is gazdagodtak.
Az ifjúsági közösségi színtér ezzel a jövőben több sarkadkeresztúri programnak adhat otthont.
L.B.

„ezt még tanulni kell mindkét oldalnak.”
Fodor Tamás, az NMI Művelődési Intézet Cselekvő közösségek projektjének szakmai vezetője a projekt szakmafejlesztési feladatairól, a megvalósult célokról, eddig
elvégzett feladatokról beszélt.
Mártáné Czékus Györgyi, Tázlár Község Önkormányzati Művelődési Házának a vezetője „Együtt egymásért,
egy-másért együtt” címmel tartott előadást, amelyben
arról beszélt, hogy a közös munkát a nyitottságra, a folyamatos párbeszédre, a feladatok megosztására és az
együttműködésre alapozták. Munkájukban arra törekednek, hogy ne csak a helyi lakosokat, hanem a környező
települések lakóit is bevonják a közösségi megmozdulásokba. Hitvallásuk: „Nem kell egyedül megváltani a világot.”
„Együtt-működünk – bevonás az árpádhalmi közösségben” címmel tartott előadást Magyar Zita az Árpádhalmi
Művelődési Ház és Könyvtár művelődésszervezője. Az
500 lelket számláló kistelepülés közösségi élete a Puszta
Ötös Egyesület köré szerveződik. Magyar Zita elmondta,
hogy a közösségi tervezés 2015-ben indult az NMI támogatásával, s a legnagyobb kihívást az jelentette, hogyan
tudják önmagukat újra értelmezni, hogyan tudják a helyüket meghatározni a világban és hogyan tudják az értékeiket megtalálni a mai értékek között. A fiatalok bevonásához olyan új eszközöket vetettek be, mint a nyitottság,
a sztereotípiák elvetése, a folyamatos megújulás.
Smiriné Kokauszki Erika a mezőberényi Orlai Petrics
Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ igazgatója „Egyedül nem megy…” című előadásában
szintén az összefogás, a közös gondolkodás fontossáról
beszélt. Integrált intézményként felelősek az egész település kulturális életéért, közösségeiért, civil szervezeteiért, értük és velük dolgoznak együtt.
A szakmai nap délután műhelymunkával folyatódott, ahol
a társadalmiasítás folyamatairól és tapasztalatairól beszélgettek a résztvevők.

Forrás: Békés Megyei Hírlap – 2019. április 2.,
kedd 4. o.

Diákpolgármestert választottak Gyulán
április 8-án
Hétfő délután hirdették ki a diákpolgármester választás
eredményét a művelődési központban. A győztes az erkeles Baráth Aletta lett, aki tervei között az éjszakai mozizást, egy nagy habpartit, fa- és virágültetést, valamint
sportrendezvényeket említett. Az is elmondta, sok terve
van még, ezeket majd menet közben szeretné ismertetni.
A nap eseményeiről szóló hírt a Gyula Tv aznapi Híradójában 4:10-től tekinthetik meg:
https://www.youtube.com/watch?v=kLT9En1xSXM&feature=player_embedded

„Egyedül nem megy ….”

Forrás:
https://cselekvokozossegek.hu/egyedul-nem-megy-a-kulturalis-intezmenyek-felkeszitese-mukodesuk-tarsadalmiasitasara/

Ez volt a mottója annak a rendezvénynek, amelyet a „A
kulturális intézmények felkészítése működésük társadalmasítására” címmel rendeztünk meg április 1-én Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban.
A programot a kulturális intézmények közösségi részvételen alapuló működését elősegítő módszertani gyakorlatok
folyamatos fejlesztése céljából, a „Cselekvő közösségek
– aktív közösségi szerepvállalás” projekt keretében rendezte meg a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. és az Országos
Széchényi Könyvtár konzorciuma.
Ezúttal Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megyék közművelődési intézményeinek szakemberei vettek részt a szakmai programon.
A résztvevőket, házigazdaként Szente Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója köszöntötte, aki rövid
bevezetőjében kitért az intézmény Békéscsaba kulturális
életében betöltött szerepére és feladatára, a kulturális
központ keretében működő csoportokra, civil szervezetekre. Az igazgató utalt arra, hogy voltak és vannak törekvéseik a társadalmiasítás terén, megjegyezve, hogy

MEGYEI RENDEZVÉNYEK,
FELHÍVÁSOK
Népművészeti táborok - 2019

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület Felnőtt és Ifjúsági Népművészeti Táborokat szervez 2019. július 14-20
között, Békéscsabán. A részletes felhívás és jelentkezési
lap letölthető:
http://www.bmne.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=448&Itemid=1
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Fiatalok bevonása és ifjúságfejlesztés a
kistelepüléseken
40 órás közművelődési szakmai
továbbképzés
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
E-001593/2017

Fiatalok bevonása és ifjúságfejlesztés a kistelepüléseken
40 órás közművelődési szakmai továbbképzés
Akkreditációt jóváhagyó határozat száma: 63230-4/2016/KOZOSMUV
KÉPZÉS HELYSZÍNE: Budapest (igény szerint további helyszíneken)
KÉPZÉS LEBONYOLÍTÓJA:

Nemzeti Művelődési Intézet
Szakmafejlesztési Igazgatóság
Felnőttképzési Központ

KÉPZÉS CÉLJA:
A képzés célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik aktívan tenni tudnak a települések
megtartó erejének fejlesztése érdekében. Képesek elősegíteni a fiatalok véleményének
becsatornázását a település intézmény- és településvezetése számára, bemutatva azt is, hogy a
közösen megfogalmazott célok érdekében erőforrásként is tekinthetnek a fiatalokra. Célja,
hogy meglévő és új ifjúsági csoportok számára bemutassa érdekérvényesítési lehetőségeiket,
bekapcsolja őket saját településük fejlesztési tevékenységeibe, fejlesztve demokratikus
ismereteiket, szociális képességeiket.
KÉPZÉS TEMATIKÁJA:
Az ifjúság szerepe a kistelepülések fenntarthatóságában; új generációk, változó igények;
ifjúsági szolgáltatások; ifjúság, közösség, település - a részvétel fontossága; ifjúság és
speciális kihívások.
KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE: 5 alkalom /alkalmanként 8 óra/
Kinek ajánljuk a képzést?
A közművelődési intézmények munkatársai a települések közösségi életét szervező
szakemberek (pl. szolgáltató faluház munkatársai) részére
A jelentkezés feltétele:
Középfokú iskolai végzettség (érettségi). 1 év kulturális területen eltöltött szakmai gyakorlat
szükséges.
A képzés részvételi díja:
50.000 Ft
A helyszín és a képzési költség megjelölése általános tájékoztatás. Az induló szakmai
továbbképzések helyszínéről és a képzés terítésmentességéről a hatályos információk a
Támogatott képzések aloldalon olvashatók.

PÁLYÁZATOK

Képzés indítása:
jelentkezések függvényében
Tanúsítvány megszerzésének követelménye:
A képzés során megszerzett információk alkalmazását mérő gyakorlati, szituációs feladatok
teljesítése.

„Több leszel, ha teszel!”

A tanfolyam minimum 10 fő jelentkezése esetén indul!
A képzéssel kapcsolatos bővebb információ:
kepzes@nmi.hu

Megjelent a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram „Több leszel, ha teszel!” Fiatalok az önkéntességért című pályázat

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.

1027 Budapest, Csalogány utca 47-49. Telefonszám: +36-1-611-7500 Honlapcím: www.nmi.hu
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. Cégjegyzékszám: 01-09-291888

A pályázat kódja: IFJ-GY-19-A

A Guzsalyas Egyesület és a Békés Megyei
Könyvtár gyermekrajz pályázata

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogramból az idei évben
azok a szervezetek igényelhetnek támogatást, amelyek
elkötelezettek az önkéntesség népszerűsítésében, az
önkéntesség kultúrájának elterjesztésében, és az önkéntesek számának növelésében, valamint olyan ifjúsági
programokat, tevékenységeket valósítanak meg, amelyek
elősegítik e célok megvalósulását, és fiatal önkéntesek
aktív közreműködését és társadalmi részvételét igénylik.

Rajzold le, hogy mi jut eszedbe a pásztoréletről, és alkotásoddal nyerj osztálykirándulást vagy különféle rajzeszközöket.
Várjuk békéscsabai nagycsoportos óvodások, alsós és
felsős általános iskolások pályaműveit a Békés Megyei
Könyvtárban. Technika: ceruza, színesceruza, filctoll, festék, zsírkréta. A rajzokat A/2-es, A/3-as vagy A/4-e méretben, borítékban kérjük leadni (feltüntetve a gyermek
nevét, életkorát, az intézmény nevét és az alkotás címét).

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. május 6.
23.59 óra
A pályázati felhívás és útmutató a Gyermek és Ifjúsági
Alapprogram, Felhívások menüpont alatt vagy az alábbi
linken érhető el:

Beküldési határidő: 2019. május 13. (hétfő) 16 óra
Ünnepélyes díjátadó: 2019. május 17. (péntek) 18 óra
A kiállítás május 31-ig látogatható a Békés Megyei Könyvtárban.
Forrás: Békés Megyei Könyvtár
(2019.04.04.) 5. évfolyam 7. szám

-

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/_tobb_leszel_ha_teszel_/

Hírlevél
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Ön választ, mi segítünk

dalán nyújthatják be.
A Let’s Colour Egyesület projektjében bármely közösség
vagy társadalmi csoportosulás elindulhat, akik tevékeny
részt akarnak vállalni környezetük megszépítésében. A
jelentkezéseket idén is két kategóriában várják, a tízezer fő alatti, illetve a tízezres lélekszámot meghaladó
települések külön versengenek. 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. A nevezés
feltétele, hogy a kifestendő kültéri vagy beltéri falfelületet
– mely az adott közösség életében központi szerepet tölt
be – a pályázó biztosítsa.

A TESCO-GLOBAL Zrt. az Effekteam Egyesület (korábbi
cégnév: a Magyar Adományozói Fórum) közreműködésével (a továbbiakban közreműködő) hatodik alkalommal
hirdeti meg Ön választ, mi segítünk című pályázatát,
melynek célja a helyi közösségek támogatása.
Pályázatot 2019. május 03-án (12:00-ig) a http://tesco.
hu/kozosseg oldalon található online pályázati adatlapot
kitöltve lehet benyújtani.

Forrás és bővebb információ: www.facebook.
com/letscolourhu

Forrás és bővebb információ:
https://tesco.hu/img/tescoce_ychwh_hu/
ychwh/downloads/Palyazati-felhivas-es-utmutato--reszveteli-feltetelek-6-fordulo.pdf

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK
közösALAPON

Energy Globe Magyarország díj 2019

ereted a városod vagy a kerületet, ahol élsz? Hatni akarsz
és alkotni vágysz? Közösségi ember vagy? Hozz létre közösségi alapítványt!
Jelentkezz most a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány KözösALAPON programjánál: mindenben segítünk, akár
éveken át.
A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány célja, hogy mély társadalmi változást indítson el Magyarországon olyan alulról jövő kezdeményezések támogatásával, amelyek növelik az egyéni kezdeményező kedvet és felelősségvállalást,
erősítik a társadalomban a bizalmat és a szolidaritást.
Hiszünk abban, hogy az alapítvány programjai első lépésben lokálisan, majd országosan is igazolják: a kezdeményező kedv, az egyéni felelősségvállalás, a szolidaritás
teremtő erő egy közösség hosszú távú fejlődéséhez.

Az Energy Globe díj a fenntarthatóság és az energiatudatosság egyik legjelentősebb nemzetközi versenyének
hazai fordulója, amelyet Magyarországon az E.ON rendez
meg. A program célja, hogy a legjobb példák bemutatásával és díjazásával hozzájáruljon a fenntartható gondolkodás népszerűsítéséhez.
A díjra 2019-ben ismét 6 kategóriában nevezhetnek azok
a személyek és szervezetek (vállalatok, önkormányzatok,
oktatási szervezetek stb.), akik sikeres kezdeményezést
valósítottak meg a fenntarthatóság, energia- vagy környezettudatosság jegyében.
Milyen programokkal, kezdeményezésekkel lehet
nevezni?

Részletesebben tájékozódni és jelentkezni
itt lehet:
http://gy-sz.hu/programok/kozos-alapon/legyel-te-is-szuperhos

Bármely, a fenntarthatóságot, az energia- és/vagy környezettudatosságot elősegítő, sikeres projekt nevezhető,
amelyet már megvalósított az adott szervezet, vagy a
megvalósítása a nevezés pillanatában folyamatban van.

Beszámoló benyújtása Cégkapun
keresztül

Forrás, bővebb információ: https://www.eon.hu/
hu/energy-globe.html

A szervezet beszámolóját elektronikus úton Cégkapun keresztül is előterjesztheti.
A www.nonprofit.hu oldalon részletes leírást találhatnak arról, hogyan tudja az ügyfél beállítani a Cégkapu
kapcsolatot az ÁNYK-ban, a beszámolót közvetlenül az
ÁNYK-n keresztül beküldeni, illetve a Tárhelyen keresztül
továbbítani.

Országos pályázat közösségi falfelületek
megújítására
Iskolák, óvodák, kórházak, önkormányzatok és aktív közösségek is jelentkezhetnek a Let’s Colour Településszépítő
Egyesület pályázatára, melynek keretében 800 négyzetméter kültéri vagy
beltéri falfelület kifestésére elegendő festéket lehet megnyerni. A pályázatokat május 10-ig az egyesület webol-

Forrás és bővebb információ:
https://www.nonprofit.hu/tudastar/Beszamolo-benyujtasa-Cegkapun-keresztul
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KIADVÁNYAJÁNLÓ

MOZAIK MAGYAR KOORDINÁLÁSÚ PROJEKTEKRŐL – Megjelent a legújabb Európa a polgárokért kiadvány

Kulturális intézmények társadalmiasított
működtetése módszertani útmutató

Az elmúlt időszakban is nagyon sok hazai koordinálású
projekt született az Európa a polgárokért programban,
melyekből az előző évekhez hasonlóan összeállítottunk
egy válogatást.
A legfrissebb kiadványban olyan testvérvárosi találkozók,
városok hálózatai és európai emlékezet projektek mutatkoznak be, melyek Európa jövőjével, az euroszkepticizmussal, környezetvédelemmel és a 2018-as tematikus
évhez kapcsolódva az európai kulturális örökséggel foglalkoztak.
A kiadvány kétnyelvű, a projekteket bemutató írások magyar és angol nyelven is megtalálhatóak benne.
A disszeminációs füzet online olvasható és letölthető.

Az útmutató azt a célt szolgálja, hogy a társadalmiasított
működési mód bevezetéséhez minél több kulturális intézmény, szakember érezzen kedvet. Cél továbbá, hogy az
útmutató áttanulmányozását követően az egyes intézményekben dolgozó szakemberek számára látható legyen:
intézményük működésének mely elemét és miképpen
szükséges, lehetséges és érdemes átalakítani annak érdekében, hogy az társadalmiasított formában működjön.
A módszertani útmutató arra keresi a választ, mikor hívhatunk egy intézményt társadalmiasítottan működőnek,
mit tehetünk hozzá mi, intézményekben dolgozók, mit a
polgárok, és hol vannak e működési mód objektív határai.
A tevékenységek oldaláról is megvizsgálja a kérdést: a
napi gyakorlatban alkalmazható eszközöket, módszereket ajánl, röviden ismertetve több, már megvalósult jó
gyakorlatot. Az ekként működő intézmények tapasztalatai alapján ismerteti azokat a jellegzetes nehézségeket,
akadályokat is, amelyekkel szemben találhatja magát a
szakember, ha társadalmiasított módon kívánja működtetni intézményét. Végezetül pedig áttekinti, mely lépések vezethetnek el a társadalmiasított működési módhoz
– tudva persze, hogy minden intézmény más és más, így
a lépések köre és sorrendje is bizonyosan minden esetében különböző lesz majd.
Átdolgozott kiadás: A kulturális intézmények társadalmiasított működési módja módszertani útmutató 2019
Eredeti kiadás: csk_utmutato_tarsadalmiasitas_20170331

Forrás:
https://tka.hu/hir/11594/-mozaik-magyar-koordinalasu-projektekrol---megjelent-a-legujabb-europa-a-polgarokert-kiadvany

Minden kedves olvasónknak kellemes
húsvéti ünnepeket kívánunk!

Forrás:
https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/
uploads/A-kultur%C3%A1lis-int%C3%A9zm%C 3%A9n yek- t%C 3%A1rsadalmias%C3%ADtott-m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si-m%C3%B3dja-m%C3%B3dszertani-%C3%BAtmutat%C3%B3-2019.pdf
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Napraforgó
Kiadja: Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Pf.: 570.
E-mail: civil@kfbme.hu
Szerkesztő: Zsótér Mária
Arculat és tördelés: Sóki Imre Benedek
Felelős kiadó: Pocsajiné Fábián Magdolna
Egyesületünk működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
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