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

HÍREINK
Konferencia Európa Jövőjéről – még lehet csatlakozni a programokhoz

Igazán mozgalmas időszak elé nézünk. Sok esemény és program várja februárban a Békés megyei civileket, érdeklődőket.
 Egy kis visszatekintés januárra.

 Megtartottuk az év első sajtóeseményét a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ új, belvárosi irodájában. Az aktualitások és a
programismertető mellett legfontosabb témaként azt tolmácsoltuk, hogy Központunk csatlakozott az Európai Parlament, az Európa Tanács és az
Európai Bizottság által kezdeményezett Konferencia Európa Jövőjéről platformon zajló konferenciasorozathoz és vállalta, hogy hozzá fog járulni a
közös jövőnket érintő legfontosabb kérdésekről szóló vitákhoz és beszélgetésekhez, melyek különböző hátterű és élethelyzetű, az EU különböző
pontjain élő polgárok részvételével zajlanak.

 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia polgárok által vezetett viták és eszmecserék sorozata, amelyeken az emberek Európa-szerte
megoszthatják egymással ötleteiket és hozzájárulhatnak közös jövőnk alakításához. 

 Eddig a platformon több, mint 40 ezer résztvevő regisztrált, 13 ezer ötlet került megvitatásra, 19 ezer hozzászóló, közel 5 ezer rendezvényen vett
aktívan részt.

 A Hatvanezer Fa Egyesület a Zöld 14 Egyesület által alapított Fenntarthatósági és Klímaadaptációs Intézet és az Euroconsult Bt., illetve az
Egyensúly AE Egyesület szakmai közreműködésével megvalósuló, 11 workshopból álló programsorozat célja a szemléletformálás és közös
gondolkodás az EU jövőjéről, valamint, hogy a résztvevőket közösen elfogadott javaslatok megfogalmazása felé terelje. 

 A résztvevők közös ötletek kidolgozásával, és az ötletek elterjesztésére irányuló ajánlásokkal az Európa jövőjével kapcsolatos építő jellegű
párbeszédet segítik elő, olyan témákban, mint: éghajlatváltozás, környezetvédelem, civilek, önkéntesség, oktatás, közösségfejlesztés,
munkaerőpiac, képzés, oktatás és innováció. A program kiemelt célcsoportja az ifjúság.

 A műhelymunkák hibrid módon valósulnak meg, egyszerre zajlik személyes formában és on-line. Az esemény szerkezete: 30 perc vitaindító
előadás és 40 perc moderált beszélgetés. 

 Az esemény moderátora, dr. Duray Balázs, a témában jártas, helyi közösségszervezésben tapasztalattal bíró szakember.

  



A konferencia programjaihoz az alábbi linken lehet csatlakozni: https://futureu.europa.eu/pages/about?locale=hu
 

Részt vettünk az EDUCATIO kiállításon

A 22. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Expo-t 2022. január 13-15. között rendezték meg több mint 20.000 m2 alapterületen a HUNGEXPO ’A’
csarnokában, amelyen a Civil Központok Országos Hálózata is képviseltette magát a kiállításon. 

 A Civil Központok standján, az országból, 11 megyéből, 17 szervezet tartott bemutatót és tájékoztatót az Educatio 2022 Nemzetközi Oktatási
Szakkiállításon. Békés megyét a Békés Park alapítvány (mézeskalács díszítés) és az Életfa Alapítvány (3D nyomtatás ismertetése, 3D
nyomtatással készített termékek bemutatása) képviselte az Expon. 

 A megyei szervezetekkel 2022. január 13.-án találkozhattak a látogatók. A Civil Közösségi Szolgáltató Központok, idén egy évtizedes, országos
hálózata közös standon népszerűsítette, pár mondatban munkáját.

 A szervező Zala-megyei munkatársaknak és a Me. Civil Főosztály munkatársainak, mindhárom napon sikerült számos tovább tanuló
érdeklődését felkelteni. 

 Köszönet a szervezésért a Zalai Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központnak, a Me. Civil Főosztályának és az országos hálózatnak, ezért az
élményekkel teli, közös munkával töltött napért!

 

I. Országos Civil Konferencia

A Groupama Aréna adott otthont 2022. február 4-én az I. Országos Civil Konferenciának, ahol egyesületünk elismerő oklevelet kapott a civilek
érdekében végzett 10 éves munkáért. 

 A bemutatkozó anyagunkat a második legjobbnak ítélték, amiért egy óriási ajándékkosár volt a jutalom. Nagyon köszönjük!
 Az egész napos szakmai program áttekintést adott a civil törvény hatályba lépése óta eltelt tíz év eredményeiről, valamint a civil területet érintő

fejlesztésekről és eredményekről.
 Köszönet a kiváló szervezésért a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának, a Pest megyei és a Budapesti

Civil Központ munkatársainak.

https://futureu.europa.eu/pages/about?locale=hu


 

Civil fórum Békéscsabán



 

2021. év legjobb civil könyvelője és jogásza díj ünnepélyes átadása

Bár csak holnap kerül átadásra a 2021. év legjobb civil könyvelője és jogásza díj, de már most elárulhatjuk Önöknek, hogy a 2021. év legjobb civil
könyvelője Erdei Attiláné, a 2021. év legjobb civil jogásza pedig dr. Futaki Géza Istvánné lett. Ezúton is gratulálunk Nekik!

 

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 megnyitója: 2022.02.09 14:30



Köszöntőt mond: Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

VI.Civil Véradás
Februárban már 5 napon keresztül és 5 helyszínen várjuk az önkéntes véradókat!

 Minden véradó élelmiszercsomagot kap ajándékba, ezért kérjük, hogy részvételi szándékát mindenki jelezze a civilkozpontbekes@gmail.com
email címen, vagy a +36 20-264-44-63-as telefonszámon.

mailto:civilkozpontbekes@gmail.com


 

Megjelentek az új kiírások a Városi Civil Alap keretében

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból „A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi
tevékenységek és feltételeinek támogatása 2022.” című alprogram pályázati kiírásai.

 A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek részére is elérhetővé tegye azon célok
támogatását, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhetnek.

 A támogatás lebonyolításával összefüggő feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) látja el.
 A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:

 2022. február 2. 10 óra 00 perc – 2022. február 18. 12 óra 00 perc
 Bővebb információ: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-varosi-civil-alap-kereteben-2022/?fbclid=IwAR09kwtilFvKKkmgV9-

lJYROKRNimHy9tAKuu_FHDNvTCnG7iorCcp42_rY
 Akinek a pályázat kiírásával kapcsolatosan kérdése van, illetve szeretne további tájékoztatást kérni, jöjjön el a február 9-i Civil Fórumra!

Képzések az Erzsébet Ifjúsági Alap szervezésében

https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-varosi-civil-alap-kereteben-2022/?fbclid=IwAR09kwtilFvKKkmgV9-lJYROKRNimHy9tAKuu_FHDNvTCnG7iorCcp42_rY


Márciusban induló képzések:

2022.03.01-10 A Civil projektmenedzsment alapjai és gyakorlata távoktatás
2022.03.16-28 Fiatalok pályaorientációját támogató online felkészítés távoktatás

A képzésekről bővebb tájékoztatás itt olvasható: https://unp.hu/kepzesek
 

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!

EGYÉB
Letölhető okos füzeteket ajánlunk a civil szervezetek figyelmébe

https://unp.hu/kepzesek


A dokumentumok több témában is hasznos ismereteket tartalmaznak, melyek segítik a civil szervezetek életét, mindennapi munkáját.
Letöltés: https://bit.ly/3k5URGp
 

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.

  

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)

https://bit.ly/3k5URGp
https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/partnerkereses/civil-szervezeti-kereso/
mailto:civilkozpontbekes@gmail.com?subject=Jelentkez%C3%A9s%20az%20adatb%C3%A1zisba


Tisztelettel,
Herczegné Számel Annamária

irodavezető

 

     

 


