
       

  Tisztelt :feliratkozo_nev+Partnerünk:!

Kérjük olvassa el a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ legújabb hírlevelét. Reméljük hasznos információkat talál benne.

BUÉK!
Elsőként szeretnénk nagyon boldog, egészséges és sikerekben gazdag új esztendőt kívánni! Civil Központunk 2022-ben is teret ad a különböző
felhívások, programok közzétételének. Várjuk a kommunikálni kívánt események tájékoztatóit, hogy minél több helyre eljussanak. Szívesen
segítünk, hiszen honlapunkon, közösségi média felületünkön is megjeleníthetjük, hírlevelünket pedig közel 900 civil partner kapja meg.

A programokról szóló felhívásokat, egyéb információkat a civilkozpontbekes@gmail.com email címre várjuk.

HÍREINK
Elköltöztünk!

Tájékoztatásul közöljük, hogy irodánk a belvárosba, egy sokkal könnyebben megközelíthető helyre költözött. 
 Új címünk: Wlassics sétány 3. szám.

 Email címünk és telefonszámunk változatlan.
 Szeretettel várunk mindenkit mostantól belvárosi irodánkba!

  

mailto:civilkozpontbekes@gmail.com


Rólunk írták: https://behir.hu/uj-belvarosi-iroda-segiti-az-egyensuly-ae-egyesulet-munkajat?fbclid=IwAR0L91E831DPzY3C2uO9INVW-
w1O346i6j0UTPrukUOazQkwzkYleALVGSo

Nyitva tartás változás

https://behir.hu/uj-belvarosi-iroda-segiti-az-egyensuly-ae-egyesulet-munkajat?fbclid=IwAR0L91E831DPzY3C2uO9INVW-w1O346i6j0UTPrukUOazQkwzkYleALVGSo


A tavalyi év utolsó sajtóeseménye

A Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 2021-ben hatodik alkalommal, egyben utoljára tartott december 14-én sajtódélutánt. 
 Az eseményen öt helyi szervezet számolt be tevékenységéről, az elért eredményekről, és kitűzött célokról.

Rólunk írták: https://behir.hu/sajtodelutant-tartottak-a-civil-szervezeteknek?
fbclid=IwAR0FRjrPUfcZUd34Y_BKsBFU6yzO0IfcTZEWSo_kFOOT83y0X6raRw9ujao

PÁLYÁZATOK
A nagy sikerre való tekintettel 2022. évben is folytatódik az Aktív Magyarország Program

A https://www.palyazat.gov.hu/ oldalon az Aktív Magyarország Program keretében az alábbi felhívások kerültek megjelentetésre:
 - Országos Bringapark Program 2022 (AOFK-1.2.1-21), valamint

 - Országos Futópálya-építési Program 2022 (AOFK-1.1.1-21)
 A pályázati felhívások az alábbi linken és az alábbi linken érhetőek el. 

  

Új felhívások a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében

https://behir.hu/sajtodelutant-tartottak-a-civil-szervezeteknek?fbclid=IwAR0FRjrPUfcZUd34Y_BKsBFU6yzO0IfcTZEWSo_kFOOT83y0X6raRw9ujao
https://www.palyazat.gov.hu/
https://www.palyazat.gov.hu/orszagos_bringapark_program
https://www.palyazat.gov.hu/orszagos_futopalya_epitesi_program


Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap
keretében 2022. évben meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásai.
A Kormány elkötelezett a kistelepüléseken élők számának megtartása, növelése, életminőségének javítása, valamint ezzel összefüggésben ezen
települések fejlesztése iránt, amelyre tekintettel a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos vezetésével kidolgozásra került a
Magyar Falu Program.
A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek
kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek
vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen településeket. A Kormány kiemelt figyelmet fordít a megfelelő helyi
ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására, és ehhez kapcsolódóan először
2020-ban megjelent a Magyar Falu Program új programeleme: a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása.
A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.
A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR-ben) lehet benyújtani.
A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:
2022. január 10. 10 óra 00 perc – 2022. február 11. 12 óra 00 perc
Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet
támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.
A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el:
www.kormany.hu
www.bgazrt.hu
A BGA Zrt. a kiírás vonatkozásában elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, mely elérhető a +36-1-896 0630 telefonszámon
hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt 9-től 12 óráig,
kedden és csütörtökön 13-tól 16 óráig.
Várjuk kérdését az fca@bgazrt.hu e-mail címre.
Civil Központ pályázati szakértő:
Gyebnár Péter
+36 30/654 1686
civilforrasbekes@gmail.com

AKTUALITÁSOK
Civilek Napja 2022.

2022. február 4-én kerül megrendezésre a Civilek Napja alkalmából egy nagyszabású, országos Civil Konferencia Budapesten, a Groupama
Arénában. Mostantól várjuk a civil szervezetek képviselőinek jelentkezését, amennyiben szeretnének részt venni a rendezvényen. (Egy
szervezettől 2 fő jelentkezését várjuk.)

 A konferencia tervezett időtartama 9.30 – 16.30 óráig. Részletes programtervvel később jelentkezünk.
 A járványügyi szabályozás miatt Békés megyéből 25 főt várnak, az utazást a Békés Megyei Civil Közösségi szolgáltató Központ szervezi,

autóbusszal.
 A programra a szállítás és az egész napos étkezés biztosítva lesz.

 A résztvevők a jelentkezési sorrend alapján lesznek kiválasztva.
 Fontos! A rendezvény csak azon személyek számára látogatható, akik felvették a 3. Covid19 elleni oltást. Az oltásról szóló uniós

digitális COVID-igazolvány letölthető a www.eeszt.gov.hu oldalról. Az utazáshoz szükséges kinyomtatva elhozni és felmutatni 3. oltásról
szóló igazolást.

 Kérjük, akik szeretnének részt venni a programon, jelezzék felénk igényüket, hogy tervezni tudjunk a létszámmal és az utazással az alábbi
űrlapon. 

Fotókiállítás Békéscsabán – Együtt. Újra.

Októberben Budapesten került sor a Nemzeti Ifjúsági Tanács és a Miniszterelnökség „Együtt. Újra” címet viselő fotópályázatának ünnepélyes
díjátadójára. Az ünnepséget követően megnyílt a húsz legjobb pályamunkából álló vándorkiállítás, amely a következő hónapokban körbejárja az
országot. Öröm és büszkeség, hogy Békés megyéből két fiatal is a díjazottak között van.

 A fotókiállítás februárban Békéscsabára érkezik, helyszíne a Csabagyöngye Kulturális Központ.
 A kiállítás időpontja: 2022. 02. 09-15.

 A kiállítás megnyitójának időpontja: 2022. 02. 09. 16:00 óra

Keressük 2021. legjobb civil jogászát és könyvelőjét

Az ajánlásokat 2022. január 14-ig várjuk!

http://www.kormany.hu/
http://www.bgazrt.hu/
mailto:fca@bgazrt.hu
mailto:civilforrasbekes@gmail.com
http://www.eeszt.gov.hu/
https://forms.gle/vYteFFsXu3DKEvY1A


VI. Civil Véradás

Kedves Partnereink!

Az idei évi VI. Civil Véradás időpontjai és helyszínei az alábbiak, amelyre szeretettel várunk minden kedves véradót:

Békéscsabai Területi Vérellátó

5600 Békéscsaba, Gyulai út 20.

2022. 02. 21 - 25.
 Hétfő: 9:00 - 18:00

 Kedd, Szerda, Csütörtök, Péntek: 9:00 -
15:00

Plazma Center

5600 Békéscsaba, Jókai u. 1-19.
2022. 02. 21. 9:00 - 12:00

Művelődési ház

5663 Medgyesbodzás, Széchenyi
u. 36.

2022. 02. 22. 9:00 - 12:00

Egészségház

5830 Battonya, Fő u. 76. 
2022. 02. 23. 9:00 - 12:00

Művelődési ház

5534 Okány, Rákóczi u. 55.
2022. 02. 24. 9:00 - 12:00

Pontos helyszín egyeztetés alatt

5553 Kondoros
2022. 02. 25. 9:00 - 12:00

EGYÉB
Letölthető okos füzeteket ajánlunk a civil szervezetek figyelmébe

A dokumentumok több témában is hasznos ismereteket tartalmaznak, melyek segítik a civil szervezetek életét, mindennapi munkáját. Az okos
füzet letölthető itt. 

Civil szervezeti kereső

Új funkcióval bővült a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ honlapja. Együttműködés reményében akár ti is könnyedén rá tudtok
keresni a megyében tevékenykedő civil szervezetekre név, cím, irányítószám vagy településnév alapján. A keresőt megtalálható ezen az oldalon. 

https://bit.ly/3k5URGp
https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/partnerkereses/civil-szervezeti-kereso/


Figyelem!

Továbbra is kérjük azokat a civil szervezeteket, akikhez nem jutnak el hírleveleink, küldjék meg számunkra a
civilkozpontbekes@gmail.com e-mail címre az alábbi adatokat, hogy fel tudjuk venni adatbázisunkba:

-    Szervezet neve
-    Székhelye
-    Elnök neve
-    Szervezet elérhetőségei (e-mail cím, telefonszám)

Tisztelettel,
Herczegné Számel Annamária

irodavezető
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