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

10 év a civil szervezetek szolgálatában - Bemutatkoznak a Civil Központok

Tablókiállítás a I. Országos Civil Konferencián
 

Kedves Partnereink!

Bizonyára Ön is értesült előző hírlevelünkből az I. Országos Civil Konferenciáról, amely Budapesten, a Groupama Arénában
kerül megrendezésre 2022. február 4.-én. 

A Konferencia keretein belül lehetősége van minden Civil Központnak, hogy tablók formájában, képek segítségével bemutassa
a Békés Megyei Civil Szolgáltató Központ életét, illetve a Békés megyei civil élet változatosságát. 

Ezzel kapcsolatosan a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ a megyei szervezetektől várja a megyében 2020-tól
egészen idáig szervezett programokról, rendezvényekről, eseményekről képek (civil szervezet tevékenységének rövid
bemutatása, a képen szereplő programról, rendezvényről, eseményről rövid bemutatása) megküldését 2022. január 27-ig a
civilkozpontbekes@gmail.com e-mail címre, amennyiben szeretné, hogy az Ön szervezetét is megismerje az ország több
pontjáról érkező Civil Központok és Civil Szervezetek munkatársai, képviselői.

Továbbra is várjuk a jelentkezőket a civil szervezetek képviselőinek jelentkezését, amennyiben szeretnének részt venni a
rendezvényen (Egy szervezettől 2 fő jelentkezését várjuk.). A járványügyi szabályozás miatt Békés megyéből 25 főt várnak, az
utazást a Békés Megyei Civil Közösségi szolgáltató Központ szervezi, autóbusszal. Az utazás és az egész napos étkezés
biztosított.

 A résztvevők a jelentkezési sorrend alapján lesznek kiválasztva. Jelentkezési határidő: 2022. február 2. 12:00. 
 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 és/vagy telefonon. 

EGYÉB
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. Az oldal IDE KATTINTVA tekinthető
meg.
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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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