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

HÍREINK
Köszönet a véradóknak - VI. Civil Véradás

Február utolsó hetében 5 napon keresztül és 4 helyszínen vártuk a Békés megyei önkéntes véradókat.
 Békéscsabán, Battonyán, Okányban és Kondoroson összesen 32 fő jelentkezett donornak.

 Hálásan köszönjük! 
 A vér semmi mással nem pótolható, csak a véradók segítségével! 

 A Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ felhívására megjelent váradóknak vásárlási utalvánnyal és oklevéllel köszöntük meg, hogy
részt vettek szervezett véradásunkon.

 A VII. Civil Véradás időpontjával hamarosan jelentkezünk.

 

  





Együtt. Újra. Fotókiállítás

Február 09-15-ig volt megtekinthető az "Együtt. Újra." címet viselő fotókiállítás a Csabagyöngye Kulturális Központban. A Nemzeti Ifjúsági Tanács
által indított és a Miniszterelnökség támogatásával megvalósuló fotópályázat célja az volt, hogy megmutassa a járvány csúcspontja után

 újrainduló programok legszebb pillanatait. A fiataloknak szóló kiírásra beérkezett pályaművek hűen tükrözik azt a sokszínű munkát, amelyet a civil
közösségek végeznek. A versenyre 81 fotót küldtek be olyan 18 és 35 év közötti fiatalok, akik aktívan részt vesznek valamilyen civil szervezet
tevékenységében. Békés megyéből két fő részesült díjazásban. A kiállítás megnyitóján köszöntőt mondott Szalay-Bobrovniczky Vince
helyettes államtitkár úr.



 

Civil Fórum

2022. február 09-én a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ Civil Fórumot szervezett a civil szervezetek képviselői számára. Szalay-
Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár úr ismertette a civil területet érintő aktualitásokat, Dr. Kecskés Péter főosztályvezető úr pedig tájékoztatót
tartott a civil szféra fejlesztési lehetőségeiről. A Fórumon átadásra került 2021. év Legjobb Civil Jogásza, és Legjobb Civil Könyvelője díj, amelyet
idén Dr. Futaki Géza Istvánné és Erdei Attiláné vehetett át.



 

AKTUALITÁSOK
Még tart az Európa jövőjéről szóló 11 részes konferenciasorozatunk

Az Európa jövőjéről szóló konferencia egyedülálló és időszerű lehetőséget kínál az európai polgároknak arra, hogy megvitassák az Európa előtt
álló kihívásokat és kiemelt feladatokat. Függetlenül attól, hogy Ön hol él és mivel foglalkozik, ezen a fórumon elmondhatja, hogy milyen jövőt is
képzel el az Európai Unió számára.

 A konferencia témái: https://futureu.europa.eu/processes?locale=hu
 Hogyan lehet kapcsolódni? https://futureu.europa.eu/pages/getinvolved

Az eddigi konferenciáink az alábbi témaköröket érintették:

A felnőttkori tanulás aktuális kérdései és uniós vonatkozásai (főelőadó: Fábián Ferenc, felnőttképzési szakértő, az Euro Consult
Oktatási Központ ügyvezetője)
Ifjúság és környezetvédelmi aktivitás (főelőadó: Ulbert Zoltán, a 60 ezer fa Békéscsabán mozgalom létrehozója)
10/7 - avagy mit tanuljunk és miért? (főelőadó: Koszecz Sándor, tanár, közművelődési szakember, fejlesztéspolitikai szakértő, a
KOLLABOR vezetője)
Fiatalok a munkaerőpiacon (főelőadó: dr. Szalai Piroska, a KINCS Smart Family Centrum vezetője, a Budapest Vállalkozásfejlesztési
Közalapítvány korábbi elnöke)
Közösségfejlesztés az ifjúság körében - néhány sikeres európai és hazai gyakorlati példa (főelőadó: dr. Vercseg Ilona, a
Közösségfejlesztők Egyesületének tiszteletbeli elnöke)
Ifjúság és közösség építése (főelőadó: Zsótér Mária, a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány vezetője)
Éghajlatváltozás és környezetvédelem (főelőadó: dr. Kőváry Zoltán, egyetemi docens, felnőtt klinikai és mentálhigiénés
szakpszichológus)
Fenntartható települések, klímasemleges városok (főeladó: dr. Duray Balázs, környezetkutató geográfus, a Szegedi Tudományegyetem
tudományos főmunkatársa)
Civilek, mint munkáltatók, civilek, mint hálózat (főelőadók: Schriffertné Lócskai Henriett, az ÉFOÉSZ Békés Megyei Egyesületének
és az Egyensúly AE Egyesületnek az elnöke és Herczegné Számel Annamária, a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ
szakmai vezetője és a Békés Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház irodavezetője)

A 11 rendezvénysorozatból hátra van még kettő:

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


2022. március 10.-én (csütörtökön), 15.15-től Önkéntesség címmel fog előadást tartani Nyikora Péterné, a 2014-ben megnyitott betegeket,
rászorulókat segítő önkéntes hálózat és Önkéntes Pontot létrehozó Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezet
elnöke. A zsúfolt életben nehéz lehet időt találni az önkéntes munkára. Az önkéntes munka előnyei azonban óriásiak lehetnek. Az
önkéntesség létfontosságú segítséget nyújt a rászorulóknak, az értékes ügyeknek és a közösségnek, de az önkéntes számára még nagyobb
előnyökkel járhat. Az önkéntes segítők, a másoknak való adakozással a mentális és fizikai egészség védelmét is jelentheti. Csökkentheti a
stresszt, leküzdheti a depressziót, mentálisan stimulálhat minket, és céltudatosságra ösztönöz. Az esemény célja az önkéntesség
fontosságának, a segítő szakma szerepének hangsúlyozásán keresztül a tapasztalatok megosztása és a jó példák megvitatása, az önkéntesség
előnyeinek számbavétele.

Az esemény hibrid formában valósul meg, azaz személyesen és online is részt lehet venni rajta. Az eseményen való részvétel ingyenes,
azonban regisztrációhoz kötött, amelyet az alábbi linken tehet meg. 

2022. március 18.-án (pénteken), 14 órától Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás címmel fog előadást tartani Ürge-Vorsatz
Diána, fizikus, klímakutató, egyetemi tanár, Közép-európai Egyetem, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) harmadik
munkacsoportjának alelnöke.
A gyakoribb és/vagy súlyosabb éghajlati eseményeknek (viharok, árvizek, hőhullámok stb.) való kitettség és sebezhetőség szempontjából
Magyarország a világ 180 országából a 72. helyen áll. Elemi érdekünk a klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának
mérséklése, a mitigáció.
Az emisszió háromnegyede az energiafogyasztásból származik, annak zömét pedig mi, városlakók használjuk el. Békéscsaba teljes
üvegházhatású gáz kibocsátása 2018‐ban 270.000 tonna CO 2 egyenérték volt, amelynek döntő részét az energiafelhasználás adta. Az
esemény résztvevői a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” örökérvényű szlogenhez híven keresik az éghajlatváltozás hatásai
csökkentésének és az alkalmazkodás legjobb példáit. A

https://forms.gle/Kwi3YKZyvDSkqGXR7


főelőadónak köszönhetően, első kézből kapott, legfrissebb információk birtokában igyekszünk megvitatni az alábbi kérdéseket:
- Melyek a klímaváltozásból adódó legsürgetőbb problémák?
- Milyen globális hatásokkal kell számolni a közeljövőben?
- Milyen városi alkalmazkodási stratégiákat kell kialakítanunk rövid távon?
- Milyen szerepük van a civil közösségeknek a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban?

Az esemény online formában valósul meg. Az eseményen való részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, amelyet az alábbi linken
tehet meg. 

 

Civil Központunk békéscsabai irodáI is gyűjtőpontok

A határon átnyúló szeretet legyen a válaszunk az Ukrajnában folyó harcokra! 
 A Békés Megyei Civil Szolgáltató Központ - Békéscsaba Wlassics 3. szám alatti belvárosi irodája, valamint a Sikonyi út 3. szám alatti irodája is

gyűjtőpont, ahol fogadjuk a nagylelkű adományokat! 
 A felajánlásokat hétfőtől csütörtökig 7:30-16:30-ig, pénteken 7:30-14:00-ig várjuk.

 Elérhetőségünk: +36 20/264 44 63

 

1357 - Híd Kárpátaljáért adományvonal

Magyarország Kormánya az országos karitatív szervezetek bevonásával elindította a Híd Kárpátaljáért Programot, amely keretében bárki,
koordinált keretek között nyújthat segítséget bajba jutott embertársainknak. 

 Fogjunk össze, és támogassuk közösen a háború áldozatait!

https://forms.gle/sB8oD26J25g5eAVTA


 

PÁLYÁZATOK
A GYIÖT, a Gyulai Ifjúsági Központ és az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat pályázatot hirdet 10-25 éves kor
közötti fiatalok számára

Nevezési határidő: 2022. március 13.
 A GYIÖT, a Gyulai Ifjúsági Központ, valamint az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal együttműködésben pályázatot hirdet ifjúsági

közösségek, fiatalok számára a Boldogság világnapja alkalmából.
 A pályázat során olyan rövid videókat, animációs videókat, képregényeket, infografikákat vagy mémeket keresünk, amelyek tippeket, ötleteket és
javaslatokat adnak a fiataloknak ahhoz, hogy saját közérzetükért, boldogulásukért és boldogságukért tehessenek.

 A részvétel ösztönzése céljából értékes nyeremények várják a pályázatban nyertes résztvevőket:
 Nyeremények:

 Fődíj: 100.000 Ft értékű ajándékutalvány
 Különdíj: 30.000 Ft értékű ajándékutalvány 

 (a nyertes által meghatározott üzlet(ek)be)
Nevezhetnek: 10-25 éves kor közötti fiatalok egyénileg, vagy csoportosan.

 A felhívás az alábbi linken érhető el.

https://gyiot.hu/hirek/boldogsag-vilagnapja-palyazat/?fbclid=IwAR2fqM4lJWpUljbwVsJ9teQFOKCdo2bNXqvrYrJu6-NbJmRKHaU8lvDq6Vc%C2%A0


 

Pénz, de honnan?

Pénzeső kkv-knak  – 2022
 Díjmentes roadshow-konferencia március 17-én Szegeden a Dél-Alföld Régió kkv-döntéshozóinak!

 A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara BMKIK rendezvéne.
 Már az első negyedévben mintegy 350 milliárd forint vár az igénylőkre, pályázókra. A legvonzóbbak a magas támogatottságú, akár 70 %-os

vissza nem térítendő EU pályázati források. Digitalizációra, K+F-re, megújuló energiaváltásra és az agráriumra is bőven van és lesz pályázati
kiírás.

 2022. évben is folytatódik a Széchenyi Kártya Újraindítási Program! A bőséges, legfrissebb pénzválasztékról előadás és személyes konzultáció
keretében számolnak be a Pénz, de honnan? konferencia előadói.

 Ne hagyja ki a konzultációs segítséget és a cégére testre szabott pénzügyi tanácsokat sem!
 Mindenkinek jut a pénzből! Csak le kell hajolni érte!

 Pénz, de honnan? Ingyenes roadshow a Dél-Alföld Régió döntéshozóinak. Március 17. Szeged.
 Védettségi (oltási) igazolás felmutatása és maszkhasználat kötelező!

 Részletes program és regisztráció:  https://ppkonferencia.hu/konferenciakozpont/penzeso-kkv-knak-2022-szeged/?
fbclid=IwAR1FAzbtmca0v0DrbYQs92XLELJFcG3Blh8R-G5CpgswlFSXv-v6PjZqFLY

 

 

EGYÉB
Színházi előadások ajándékba – civil szervezeteknek

A tavalyi évhez hasonlóan, ebben az évben is szeretnénk felhívni a civilek figyelmét arra, hogy tagságukat megajándékozhatják magas
színvonalú, valós történelmi eseményeket bemutató színházi előadásokkal. A Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával az Udvari
Kamaraszínház egyes produkciói 90 %-os kedvezménnyel hívhatók meg a helyi művelődési házba a Déryné Programban történő regisztrációt
követően.

 Javasoljuk előadásinkat azon civil szervezeteknek, akik oktatással, nemzeti identitástudat-erősítéssel, hagyományőrzéssel, kultúrával
foglalkoznak. 

 További részletek: https://mkuk.hu/eloadasok/

 

https://ppkonferencia.hu/konferenciakozpont/penzeso-kkv-knak-2022-szeged/?fbclid=IwAR1FAzbtmca0v0DrbYQs92XLELJFcG3Blh8R-G5CpgswlFSXv-v6PjZqFLY
https://mkuk.hu/eloadasok/


 

Letölthető okos füzeteket ajánlunk a civil szervezetek figyelmébe

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.

  

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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