
       

  Tisztelt :feliratkozo_nev+Partnerünk:!

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

AKTUALITÁSOK
Kárpátaljai adománygyűjtés

  



HÍREK
Civil kiruccanás

Nagyon tartalmas, kétnapos kiruccanáson vettünk részt 2022. október végén. Temesváron és Nagyváradon találkoztunk és beszélgettünk több
külhoni civil szervezet vezetőivel, kollégáival. Első nap Temesváron a Magyar Civil Szerveztek Erdélyi Szövetségével, a Bihar Megyei
és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetségével és a nagyváradi Szent László Egyesülettel ismerkedtünk meg. Másnap a Nagyváradi Caritas
Catolica és a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely társaság vezetőivel, kollégáival volt szerencsénk találkozni. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a vendégszeretetüket!



balról jobbra: Incze Erika - a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének irodavezetője, dr. Bodó Barna - a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnöke, Herczegné Számel Annamária - a
Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Schriffertné Lócskai Henriett - az Egyensúly AE Egyesület elnöke

balról jobbra: Schriffertné Lócskai Henriett - az Egyensúly AE Egyesület elnöke, Korpos Dalma - a Szent László Egyesület elnöke, Herczegné Számel Annamária - a Békés Megyei Civil Közösségi
Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Dr. Fleisz János - a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetségének elnöke

balról jobbra: Rajna József - a nagyváradi Caritas Catolica Egyesület főigazgatója, Herczegné Számel Annamária - a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Schriffertné
Lócskai Henriett - az Egyensúly AE Egyesület elnöke, Hegedűs Ilona - a nagyváradi Caritas Catolica Egyesület munkatársa, Dunai József - a nagyváradi Caritas Catolica Egyesület ügyvezető igazgatója



balról jobbra: Schriffertné Lócskai Henriett - az Egyensúly AE Egyesület elnöke, Herczegné Számel Annamária - a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Dukrét Géza - a
Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnöke,  Szilágyi Éva Andrea - a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság ügyvezetője

A nagyváradi székhelyű Szent László Egyesület célkitűzése mindenki által ismertté tenni Nagyvárad közel ezeréves múltját, Szent László
városalapító király személyét. Egyben tudatosítani szeretnék a nagyváradiakban, hogy nemzetiségtől függetlenül büszkék lehetnek arra, hogy
egy ilyen gazdag múltú város lakói. Munkájuk részét képezi a hagyomány és értékmentés, értékeik számontartása, számbavétele és megőrzése,
és mindezek megismertetése mind az idősebb, mind pedig az ifjabb generációkkal. Céljaik elérése érdekében kulturális hidakat próbálnak építeni,
partnerségeket keresnek, párbeszédre hívják, rendezvényeikkel, nemzeti ünnepeiken szervezett megemlékezésekkel a magyar identitás
presztízsének növelésében segédkeznek, mivel így a többségi társadalom képviselői akarva-akaratlanul találkoznak a magyar kultúra
termékeivel.
Programjaik száma évente 100-130 között változik, átlagosan 31 jogi személlyel (egyesület, alapítvány, közintézmény, kereskedelmi társaság)
dolgoznak együtt a lebonyolítás során.

 

A Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége, mint a nagyváradi magyarság első civil szövetsége 1999. december 8-án alakult
14 tagszervezet részvételével. Első ülését 2000. január 20-án tartotta, bejegyzésére pedig egész Bihar megye első szövetségeként 2001. február
19-én került sor. A BINCISZ-t kezdettől fogva partnerként kezelték a többi civil szervezetek, az egyházak és a politikai szervezetek. A szövetség
célja a civil szervezetek közötti jobb együttműködés és szorosabb összefogás előmozdítása, közös álláspontok kialakítása és képviselete, közös
pályázatok elkészítése, a tevékenységi tervek összehangolása, közös tevékenységek szervezése, közös kiadványok megjelentetése, civil
információs iroda működtetése, országos és nemzetközi kapcsolatok kiépítése. Ezeken kívül fő rendeltetése közösségi összefogással mindazon
feladatok ellátása, amelyeket a magyar társadalom fejlődése megkövetel. A BINCISZ politikával nem foglalkozik, de állást foglal a fontosabb
közérdekű kérdésekben és részt vállal az érdekvédelemben.

 

A Caritas Catolica Egyesület 1990 óta fejti ki tevékenységét a nagyváradi egyházmegyében. Céljuk, hogy a szegénység és betegség által
sújtott embereken segítsenek, összetett szociális és egészségügyi programokkal. Vallási, nemzetiségi és nemi hovatartozástól függetlenül
igyekeznek minden rászorulón segíteni, szorosan együttműködve a helyi hatóságokkal és az egyházi szervezetekkel. 
•    140 idős embert gondoznak 4 idősek otthonában
•    Meleg ebédet osztanak naponta több mint 100 rászoruló személynek és családnak
•    Évente 430 betegnek biztosítanak folyamatos otthoni ellátást (egészségügyi és szociális)
•    Segélycsomagokat osztanak szét, és utcai élelmiszer-osztásokat szerveznek, amellyel évente több mint 1000 rászorulón segítenek.
•    12 önkormányzat szociális osztályával működnek együtt és több mint tíz tonna ruhát juttattak el a helyi rászoruló közösségeknek.
•    Emlőrákos és gyógyult nőket támogatnak különböző termékekkel (parókák, mellprotézisek, ortopédiai melltartók), valamint tanácsadással
•    Menekülteket és a természeti katasztrófák vagy geopolitikai konfliktusok áldozatait támogatják

 

A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaságot 1993-ban alapították meg 12 alapító taggal. Jelenleg 100 munkatárssal
rendelkeznek: tanárok, orvosok, mérnökök, műemlékes szakemberek, néprajzosok, honismereti nevelők, Arad-, Bihar-, Máramaros-, Szatmár-,
Szilágy-, Temes-, és Kolozs megyéből, valamint Magyarországról. Elsődleges feladatuk a történelmi örökségünk megismerése, megismertetése,
védelme. Mai világunkban az úgynevezett örökségi értékek láthatólag egyre nagyobb fontosságra tesznek szert. A másik jelentős tevékenységük
a helytörténeti kutatómunka, amely szoros kapcsolatban van a műemlékvédelemmel. Feladatuk a kistérségek és az egyes települések
történetének kutatása és közzététele, az itt található fehér foltok felszámolása. A kutatómunka és a felmérő programok eredményeinek
ismertetése, évente két rendezvényen történik: márciusban a Partiumi Honismereti Találkozón, szeptemberben pedig a háromnapos Partiumi
Honismereti Konferencián. 

 

Civil gazdálkodás képzés

2022. október 27.-én megrendezésre került Füzesgyarmaton a Civil gazdálkodási képzés. Elsőként dr. Tóth Andrea, bírósági titkár tartotta meg
előadását online a civil szervezetek alapításáról és az adataiban bekövetkezett változásokkal összefüggő gyakorlati problémákról, a civil
szervezetek átalakulásáról és a civil szervezetek megszüntetéséről és ezzel felmerülő gyakorlati problémákról. Utána dr. Varga Imre László, MNB
közgazdász előadása a civil gazdálkodásról, a hitel lehetőségekről, a pályázatokról, a befektetési lehetőségekről és az aktualitásokról a bank és a
pénzügyek területén szólt.  Végül, de nem utolsó sorban Nagymihály János, munkajogi szaktanácsadó beszélt a munkaszerződésekről, a
munkabérről, a munkaidőről,  a munkaviszony megszüntetésének lehetőségeiről.
A nagy érdeklődésre való tekintettel várhatóan még novemberben lesz gazdálkodás képzés Körösladányban. További részletek később
a Facebook oldalunkon, illetve hírlevelünkben!

https://www.facebook.com/civilkozpontbekes


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:
https://palyazatok.org/palyazat-kozossegi-celokat-szolgalo-kozerdeku-vagy-humanus-okokbol-megvalositando-tevekenysegek-tamogatasara/
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.

Pályázati tükör

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. szeptember 01-től a Civil Információs Portál tájékoztatást nyújt az aktuális (civil) pályázatokról.
❗Pályázati tükör szeptember 01-től a CIP portálon❗
📌Civil Információs Portál folyamatosan frissített tartalommal tájékoztatást nyújt a civil szervezetek részére, az aktuális pályázatokról.
📌Minden civil szervezetnek eredményes pályázást kívánunk❗
A Pályázati tükör elérhető itt: https://civil.info.hu/kezdolap/palyazati_tukor/index.html

MEGYEI CIVIL PROGRAMAJÁNLÓ
Figyelem!

Új rovattal bővül hírlevelünk, ahova várjuk az Önök által szervezett eseményeket, programokat, amelyet szívesen beleteszünk soron következő
hírlevelünkbe/hírleveleinkbe. A hirdetendő esemény, program meghívóját várjuk a civilkozpontbekes@gmail.com e-mail címre.

 

EGYÉB
Keressük 2022 legjobb civil jogászát és könyvelőjét!

https://palyazatok.org/palyazat-kozossegi-celokat-szolgalo-kozerdeku-vagy-humanus-okokbol-megvalositando-tevekenysegek-tamogatasara/
https://civil.info.hu/kezdolap/palyazati_tukor/index.html
mailto:civilkozpontbekes@gmail.com


Az ajánlásokat 2023. januárt 13.-áig várjuk.

Civil szervezeti kereső

Új funkcióval bővült a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ honlapja. Együttműködés reményében akár Ön is könnyedén rá
tud keresni a megyében tevékenykedő civil szervezetekre név, cím, irányítószám vagy településnév alapján. Az oldal IDE KATTINTVA tekinthető
meg.
 

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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