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

HÍREINK
Részt vettünk a 21. Civil Kulturális Börzén

Idén, 21. alkalommal került megrendezésre a Civil Kulturális Börze, ahol a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ is jelen volt. A
rendezvényen közel 20 civil szervezet képviseltette magát valamilyen szolgáltatással, tevékenységgel. A szervezők olyan egész napos
programokkal várták az érdeklődőket, mint az anyák napi kézműves foglalkozás, arcfestés, egészségügyi mérések, valamint kutyás bemutatók.

Rólunk írták: 
  - BEHIR: Civil Kulturális Börze Békéscsaba főterén

 - BEOL: Megmutatták magukat a civil szervezetek Békéscsabán

  

https://behir.hu/civil-kulturalis-borze-bekescsaba-foteren
https://www.beol.hu/helyi-kultura/2022/05/megmutattak-magukat-a-civil-szervezetek-bekescsaban?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=beol&fbclid=IwAR10Ra3jRHso7UmhL_Uy4jvBa_5YwC7iXmOMY0WElYTWH5_eDypx7a1hWy8


 

Jó helyre megy! - döntsön adója civil 1%-ának felajánlásáról!

Csaknem negyed évszázada minden adózó magyar állampolgár saját maga dönthet személyi jövedelemadója civil 1%-ának sorsáról. 2022-ben is
felajánlhatja adója egy százalékát azoknak a civil szervezeteknek. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a civil szervezetek egész évben
önzetlenül segítenek nekünk, és tevékenységükkel közvetett vagy közvetlen módon élhetőbbé teszik mindannyiunk életét. A civil egy százalékról
való rendelkezés felfogható tehát úgy is, hogy - ha csekély módon is, de – viszonozhatjuk civiljeink önzetlen munkáját.
A Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ SZJA 1% kampányvideója az alábbi linken tekinthető meg:
https://civil.info.hu/kezdolap/kampanyok/index?o=396

AKTUALITÁSOK
Megjelentek a Városi Civil Alap keretében meghirdetett kiírások eredményei

Megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek
támogatása” című alprogram pályázati kiírásainak eredményei. A döntési lista itt található meg. 

 

Civil szervezeti vezető workshop – Békés megyében

A workshop program célja civil szervezeti vezetők számára olyan információkon alapuló elméleti és gyakorlati tudás, tapasztalatok átadása,
megvitatása, amelynek segítségével képessé válnak az általuk irányított civil szervezetek fenntarthatóságának megteremtésére, céljaik sikeres
megvalósítására, források sikeres bevonására, azok hatékony elköltésére, kommunikációjuk hatékonyságának maximalizálására és a
növekedésük biztosítására. A program célja, hogy a résztvevők számára azonnal használható, versenyképes tudást biztosítson.

 A workshop program 10 online alkalomból és 2 személyes részvételen alapuló (Békés Megyei Civil Központban) program sorozatból áll, amelyet
egy Budapesten megrendezésre kerülő záró konferencia követ, ahol a szakmai programon túl, a tanúsítványok átadásra is sor kerül. Az online
előadások alkalmanként 2 x 45-50 perc időintervallumban kerülnek megrendezésre, különböző témaköröket körbejárva minden alkalom esetén, a
témában jártas tapasztalt előadókkal, moderátorokkal a gyakorlatiasság elvét követve. Ugyanazon téma heti négy alkalommal (hétfő-csütörtök)
kerül megtartásra 16.00 órai kezdettel (munkaidő után), annak érdekében, hogy a hiányzást minimalizálni lehessen. A negyedik és a hetedik
online előadás után a Megyei Civil Központokban tréninggel egybekötött személyes előadásra kerül sor a Civil Központok munkatársainak
bevonásával. 

 A workshop kezdésének tervezett időpontja: 2022. szeptember 05. hétfő.
 A képzésen résztvevők létszáma korlátozott, a jelentkezőknek a részletes programtervet külön küldjük.

 A képzésre regisztrálni a civilkozpontbekes@gmail.com e-mail címen van lehetőség.

 

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara BMKIK Munkahelyi elsősegélynyújtó képzést szervez a megyei
vállalkozások részére

2022. május 11-én (szerda) 9 órai kezdettel
 Helyszín: 5600, Békéscsaba, Penza ltp. 5. BMKIK Szolgáltató NKFT– konferenciaterem

 Előadó: Csendes Csaba a békéscsabai Mentőállomás vezetője
 Program: 8.15 – 9 óra között regisztráció, 9 órától elméleti és gyakorlati képzés.

 Részletek: https://www.bmkik.hu/index.php

https://civil.info.hu/kezdolap/kampanyok/index?o=396
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/varosi_civil_alap/2022/VCA-KP-1-2022_dontesi_lista_20220422.pdf
mailto:civilkozpontbekes@gmail.com
https://www.bmkik.hu/index.php


 

I. Jótékonysági Kastélyfutás a cukorbeteg gyermekekért

https://www.bmkik.hu/index.php


 

EMLÉKEZTETŐ!! Módosultak a civil szervezetek beszámolóinak nyomtatványai

Frissültek 2022. február 2-án a civil szervezetek beszámolóinak elkészítéséhez kapcsolódó nyomtatványok.
 A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, valamint a számviteli

törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.)
Korm. rendelet civil szervezetek beszámolóinak elkészítésére vonatkozó módosításai következtében egyes beszámoló nyomtatványok 2022.
február 2-án frissülnek, illetve közzétételre kerülnek a 2022. évre szóló űrlapok – PK-841, PK-842, PK-843 – az alábbi oldalon:
https://birosag.hu/.../civil-eljarasok.../civil-beszamolok .

 A nyomtatványok az alábbiakban módosultak:
 - „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet éves beszámolója és közhasznúsági melléklete" elnevezésű nyomtatványok (PK-643, PK-743, PK-

843) tartalmazzák a számviteli törvény szerinti mérleg és eredménykimutatás oldalakat.
 - A szervezetek beszámolóikat 2021. évtől devizában is elkészíthetik – amennyiben a szervezet a választott devizát a számviteli politikájában az

üzleti év első napját megelőzően rögzítette. 
 - A kettős könyvvitelt vezető szervezetek a 2021. évre szóló űrlapoktól kezdve a támogatási program keretében felhasznált összegekről az

ÁNYK-nyomtatványhoz csatolt számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletben tudnak beszámolni.
 Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2022. tárgyévtől kezdődően az ötmillió feletti mérlegfőösszegű szervezetek is elektronikus úton kötelesek

beszámolóikat benyújtani.
 A nyomtatványokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés, illetve probléma esetén kérjük, hogy keressék az Országos Bírósági Hivatal

Országos
 Nyilvántartási Irodáját az alábbi elérhetőségeken:

 E-mail: civilinfo@obh.birosag.hu
 Telefon: +36 1 354 4295

 +36 1 354 4165
 +36 1 354 4159

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok


 

PÁLYÁZATOK
Csoóri Sándor Program – 2022 – PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt és meghívásos pályázatot hirdet a Csoóri
Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására.

 A Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó
népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése. A magyar népi
kultúra, népművészeti értékek társadalmi elfogadottságának, beágyazódásának fokozása, alapértékként való kezelése.

 A pályázat kódja: CSSP-2022/CSSP-M-2022
 A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. május 22. 23:59

 A pályázati felhívások az alábbiakban elérhetőek:
 LETÖLTHETŐ:

 Pályázati kiírás
 1. sz. melléklet
 Döntési lista

 

2022. Az Ifjúság Európai Éve!

Idén sok új program kerül majd megvalósításra, többek között az "Ifjúság220" egy egyedülálló felnőttképzés, amely a NIT támogatásával valósul
meg.   

 A részvételhez szükséges pályázatot beadó személyek Óriási, legalább 90%-os kedvezménnyel vehetnek részt a képzésben, NIT partnereknek
pedig további kedvezmény jár!   

 A részleteket és a további információkat ITT találjátok!

https://emet.gov.hu/app/uploads/2022/04/CSSP-2022-Palyazati-kiiras.pdf
https://emet.gov.hu/app/uploads/2022/04/szakmai_egyuttmukodes_palyazat_1_melleklet_2022.pdf
https://emet.gov.hu/dontesi-listak-csoori-sandor-program-2022/
https://ifjusagitanacs.hu/2022/04/26/ifjusag220-palyazz-es-garantaltan-felrazunk/?fbclid=IwAR0zxvQAV4gufmxm8f3W1s6G8XMsHdXwnkS0diBeRt9YD9-GEEK_SqRFgUE


 

Az UNESCO pályázatot hirdet

A „Selyemutak Ifjúsági Kutatási Ösztöndíj – Fiatal kutatók kapacitásának és hozzájárulásának megerősítése a Selyemutakhoz” címmel, mellyel a
fiatal kutatókat kívánják ösztönözni a Selyemutak közös örökségének további tanulmányozására. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság
honlapján is közzétette pályázati felhívását (Selyemutak Ifjúsági Kutatási Ösztöndíj https://unesco.hu/palyazatok/selyemutak-ifjusagi-kutatasi-
osztondij-107400| Magyar UNESCO Bizottság).

 Pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.
 Pályázati útmutató

 Részletes tájékoztató

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.

  

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://civil.info.hu/kezdolap/dokumentumtar/index.html

https://unesco.hu/palyazatok/selyemutak-ifjusagi-kutatasi-osztondij-107400
https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant-applicant-guidelines
https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant
https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/partnerkereses/civil-szervezeti-kereso/
https://civil.info.hu/kezdolap/dokumentumtar/index.html




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

 

 

 

 

     

 

mailto:civilkozpontbekes@gmail.com?subject=Jelentkez%C3%A9s%20az%20adatb%C3%A1zisba

