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

HÍREINK
Sajtóreggeli és „Online jelenlét” képzés

2022. május 17-én Békéscsabán a Frankó Tanya és Haluskaházban a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ sajtóreggelit tartott,
amely során ismertette az eddig megvalósult programjait és jövőbeni terveit. A sajtóreggelit egy fotózással kapcsolatos képzés követett. A civil
szervezetek képviselői pontosan tudják, hogy egy-egy projekt szakszerű elszámolásánál a dokumentáció részét képezik a fényképek is. A képzés
során a részt vevő civil szervezetek számos hasznos információt ismertek meg, hogy miként készítsék el ezeket a felvételeket.

Rólunk írták: 
  - BEHIR: Osztályfőnöki órákon ismertetik meg a fiatalokkal a civil szervezeteket Békéscsabán

  

Gyermeknap az Ukrán menekült gyermekek és családjuk számára

A Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ biztosította a helyszínt a Békéscsaba Megyei Jogú Város Ukrán Önkormányzata által
szervezett gyermeknapra. Boldogan tapasztaltuk, hogy a résztvevő gyermekek igazán jól érezték magukat. Az összejövetelen ugrálóvár, számos
kreatív kézműves foglalkozás, közös éneklés, rajzolás, zene és árnyékos pihenési lehetőség várta az ellátogatókat. Nem szabad felednünk, hogy

  

https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2022/05/osztalyfonoki-orakon-ismertetik-meg-a-fiatalokkal-a-civil-szervezeteket-bekescsaban


a háborús helyzet miatt otthonuk elhagyására kényszerült családok igen megviseltek. Szerettük volna, ha bár rövid időre is, de a szórakozás és
kikapcsolódás jegyében, kissé elfeledjék az őket ért atrocitásokat. Közel 200 fő vett részt a rendezvényen.

FONTOS INFORMÁCIÓK
Mindent a civil szervezetek ellenőrzéséről

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) honlapján közzétette a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek ellenőrzésével
kapcsolatos információkat. A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról szóló 2021. évi XLIX.
törvény (a továbbiakban: Közbef. tv.)  alapján az ÁSZ az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvényben foglaltak szerint ellenőrzi a
Közbef. tv. hatálya alá tartozó egyesületeket és alapítványokat.

 Mindezekről az ÁSZ a https://www.asz.hu/hu/sajtokozlemenyek/mindent-a-civil-szervezetek-ellenorzeserol linken közétett „Mindent a civil
szervezetek ellenőrzéséről” című cikkében tájékoztatást nyújt a civil szervezetek számára.

https://www.asz.hu/hu/sajtokozlemenyek/mindent-a-civil-szervezetek-ellenorzeserol


2021. évi beszámoló

2022. május 31. napjával lejárt a határideje a civil szervezetek számára a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.), illetve az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.)
szerinti – a civil szervezetnek a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott – beszámoló (jelen esetben a 2021. évi beszámoló) és
mellékleteinek letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének teljesítése vonatkozásában. Fontos, hogy amely civil szervezet még nem
tette meg a jelen pontban foglaltakat, haladéktalanul tegye meg.

Fontos – elfogadott beszámolóhoz kapcsolódó információk

Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy az elfogadott beszámolóból legalább egy eredeti példány írjon alá a képviseletre jogosult személy,
illetve – bélyegzőhasználat esetén – a szervezet bélyegzőlenyomatával is lássák el. Fontos, hogy ez valamennyi civil szervezet számára
kötelező, azoknak is, amelyek elektronikus úton tesznek eleget a beszámoló letétbe helyezésének, közzétételének. Ezt az aláírt és hiteles
dokumentumot meg kell őrizni a szervezet székhelyén, illetve az iratőrzés helyén.

TAONY nyilatkozat

Felhívjuk civil szervezetek figyelmét, hogy a 2022. május 31. napjával – a 2021. év vonatkozásában – az adóbevallás vagy a társasági
adóbevallást helyettesítő nyilatkozat (TAONY nyilatkozat) benyújtási határideje lejárt.

KSH adatszolgáltatás

Közeledik a civil és egyéb nonprofit szervezeteknek a Központi Statisztikai Hivatal felé beküldendő – 2021. évi – adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítésének határideje. Az OSAP 1156-os számú „Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről” című adatgyűjtés
valamennyi civil és nonprofit szervezet számára kötelező. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének határideje: 2022. június 10.



PÁLYÁZATOK
Pályázat közösségi célokat szolgáló, közérdekű, vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek támogatására

A Pro Filii Alapítvány pályázatot hirdet civil és nonprofit szervezetek, valamint magánszemélyek számára közösségi célokat szolgáló, közérdekű,
vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására.

 A pályázati felhívás az alábbi linken megtekinthető.
 A pályázat beadásának módja és határideje: A pályázatokat kizárólag elektronikus úton (online), a www.profilii.hu weboldalon keresztül lehet

beküldeni az alábbi pályázati ciklusokban:
 I. negyedév: január 01. – március 15.

 II. negyedév: április 01. – június 15.
 III. negyedév: július 01. – szeptember 15.

 IV. negyedév: október 01. – december 15.

A Pro Cultura Pannoniae Alapítvány pályázatot hirdet a helyi kulturális, közművelődési értékek, hagyományok
támogatására Érték. Hagyomány címmel

A pályázat célja a helyi kulturális, közművelődési értékek, hagyományok támogatása, a helyi hagyományok bemutatásának, a fiatalok
szemléletformálásának támogatása. A pályázatra a pályázó szervezet szöveges bemutatkozását várják képanyaggal, esetleg videómelléklettel,
amelyből kiderül, hogy milyen módon ápolja, őrzi és népszerűsíti a fiatalok számára a településre jellemző értékeket, hagyományokat. A
pályázaton óvodák és általános iskolák, mint jogi személyek, illetve a fiatalok érdekében tevékenykedő formális és informális civil szervezetek
vehetnek részt. Az első két helyezett oklevelet és pénzjutalmat kap.

Pályázati határidő: 2022. június 24.

További információk: Pro Cultura Pannoniae Alapítvány 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGasfFEnkGd7EjYNe_GLaHa2zsscO3rgygh9-Rl-mf5Juwrw/viewform

 Forrás: kultura.kreativeuropa.hu

“Együtt Ukrajnáért” Pályázati felhívás - United Way Magyarország

A pályázat célja:
 A United Way Magyarország kiemelten fontosnak tartja a 2022. február 24-én kirobbant ukrajnai háborús konfliktus okán kialakult humanitárius

katasztrófa helyzet következményeinek enyhítését, a háború elől Magyarországra menekülő, vagy Ukrajna határain belül menekülni kényszerülő
ukrajnai lakosok élhető körülményeinek megteremtését és fenntartását

 Jelentkezési határidő: 2022. június 30.
 További információk:

 https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Egyutt-Ukrajnaert-Palyazati-felhivas---United-Way-Magyarorszag

AKTUALITÁSOK
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.
 

https://palyazatok.org/palyazat-kozossegi-celokat-szolgalo-kozerdeku-vagy-humanus-okokbol-megvalositando-tevekenysegek-tamogatasara/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGasfFEnkGd7EjYNe_GLaHa2zsscO3rgygh9-Rl-mf5Juwrw/viewform
http://kultura.kreativeuropa.hu/
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Egyutt-Ukrajnaert-Palyazati-felhivas---United-Way-Magyarorszag


A képzésen résztvevők létszáma korlátozott, a jelentkezőknek a részletes programtervet külön küldjük.
A képzésre regisztrálni a civilkozpontbekes@gmail.com e-mail címen van lehetőség.

 

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.

  

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

 

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


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

Tisztelettel,
Herczegné Számel Annamária

irodavezető

 

 

 

 

     

 


