
       

  Tisztelt :feliratkozo_nev+Partnerünk:!

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

AKTUALITÁSOK
CIVIL INFO NEA - 2023

Tisztelettel meghívjuk Önt és a civil szervezet tisztségviselőit, tagjait, érdeklődőket a „CIVIL INFO – NEA 2023” című országos tájékoztató
rendezvény békéscsabai előadására, amelyet a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága
munkatársai tartanak.
A rendezvény programja:

dr. Takács Árpád főispán, Békés Megyei Kormányhivatal – a rendezvény megnyitása; 
Zalai Mihály Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke – a résztvevők köszöntése;
A "2022. év Békés Megyei Civil Adományozója" díj átadása
Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár, Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság –
előadás a civil területet érintő aktualitásokról;
Dr. Kecskés Péter főosztályvezető, Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya – tájékoztató a Nemzeti
Együttműködési Alap (NEA) 2022. évi összevont, egyszerűsített és normatív pályázatainak, valamint a Magyar Falu Program Falusi
Civil Alap és a Városi Civil Alap 2022. évi pályázatainak tapasztalatairól;
Dr. Kisida Tamás jogi referens, Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya – a Helyettes Államtitkárság
civil területet érintő szakmai programjai, eseményei;
Furka Ágnes osztályvezető, Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya –  tájékoztató a NEA 2023. évi
összevont és egyszerűsített pályázatai kiírásairól.

A tájékoztatón a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!

Regisztrálási határidő: 2022. szeptember 19. (hétfő) 12:00

A rendezvény időpontja: 2022. szeptember 21. (szerda) 17:00
A rendezvény helyszíne: Kornélia Rendezvényközpont, 5600 Békéscsaba, Baross utca 9-21.

Civil kutatás 2022.

Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők!
2022-ben is közvélemény-kutatást indít a Századvég Konzorcium és a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya
a civil szervezetek működési környezetéről. Az alábbi kérdőívvel a civil szervezeteket érintő kihívásokat és a tevékenységük során felmerülő
nehézségeket szeretnénk feltérképezni.
Kérjük szíves segítségüket a kérdőív áttekintésében és kitöltésében!  A kitöltéskor az adatfelvétel anonim módon történik, önkéntes, az adatok
kizárólag statisztika készítését szolgálják, az egyedi információk sehol nem lesznek beazonosíthatóak.
A kérdőív 2022. szeptember 30-ig lesz elérhető. A kérdőív IDE KATTINTVA tölthető ki.
Köszönjük!

HÍREINK
Köszönet a véradóknak - VII. Civil véradás

Szeptember 5.-e és 9.-e között és 3 helyszínen vártuk a Békés megyei önkéntes véradókat.
Békéscsabán, a Területi Vérellátó Gyulai úti épületében és a Csabagyöngye Kulturális Központban, illetve Gyomaendrődön közel 150 fő
jelentkezett donornak.
Hálásan köszönjük! 
A vér semmi mással nem pótolható, csak a véradók segítségével! 
A megjelent véradóknak vásárlási utalvánnyal és oklevéllel köszöntük meg, hogy részt vettek szervezett véradásunkon.
 

  

https://szv.frequest.com/squest.php?did=iFWxbFL6XXwa0Ry4LU0


 

Megyenap - 2022. szeptember 3.



A Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ is jelen volt a békéscsabai Megyenapon 2022. szeptember 3.-án. Ezen a rendezvényen
„debütált” a szerencsekerekünk, ami iránt nagyon sokan érdeklődtek.

2022. szeptember 17.-én is kint leszünk az Égészségutcán, Békéscsaba főterén a szerencsekerékkel, várunk Mindenkit szeretettel!

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.

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma nyílt pályázati felhívása

Pályázati cél: Magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra
rendezvények – szakmai táborok, konferenciák, szakmai – közösségi találkozók, fórumok, programok– megvalósítása.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A támogatás forrása: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 24.000.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2022. szeptember 1 – 2023. szeptember 1.
Bővebb információ: https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/ismeretterjesztes-es-kornyzetkultura-220810/?
fbclid=IwAR1yJx03gXy3BE5n7hSk7uSBrIOmVVFBVzk8iwaOtoiDP0BbRuIVB6Hb76Y
 

A Népművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívása

https://palyazatok.org/palyazat-kozossegi-celokat-szolgalo-kozerdeku-vagy-humanus-okokbol-megvalositando-tevekenysegek-tamogatasara/
https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/ismeretterjesztes-es-kornyzetkultura-220810/?fbclid=IwAR1yJx03gXy3BE5n7hSk7uSBrIOmVVFBVzk8iwaOtoiDP0BbRuIVB6Hb76Y


Pályázati cél: Megyei, országos és nemzetközi hatókörű népművészeti nagyrendezvények (programonként legalább 1 millió Ft
összköltségvetésű), kiállítások (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), fesztiválok (programonként legalább 1 millió Ft
összköltségvetésű) lebonyolítása.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás forrása: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Felhívjuk pályázóink figyelmét: pályázni csak népművészeti tematikájú pályázatokkal lehet, pályázatot kizárólag a program megrendezője
nyújthat be, magánszemély nem pályázhat.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 65.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2023. március 1. – 2023. augusztus 31.
Bővebb információ: https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/nepmuveszet-220801/?
fbclid=IwAR2KpBadHNl_o_Wq26TZIXOzgOy-MaWw1pQAoeKuNno6uDdwYVyQwcCuXXU

MEGYEI CIVIL PROGRAMAJÁNLÓ
Figyelem!

Új rovattal bővül hírlevelünk, ahova várjuk az Önök által szervezett esemény(eke)t, programo(ka)t, amelye(ke)t szívesen beleteszünk soron
következő hírlevelünkbe/hírleveleinkbe. A kommunikálni kívánt eseményről, programról szóló felhívásokat, egyéb információkat a
civilkozpontbekes@gmail.com e-mail címre várjuk.

Egészségutca - 2022. szeptember 17.

Gyereket a magasba és Szent Mihály napi forgatag - 2022. szeptember 24.

https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/nepmuveszet-220801/?fbclid=IwAR2KpBadHNl_o_Wq26TZIXOzgOy-MaWw1pQAoeKuNno6uDdwYVyQwcCuXXU
mailto:civilkozpontbekes@gmail.com


KÖZÖSSÉG. HATÁS. JÖVŐ.

MEGHÍVÓ

KÖZÖSSÉG. HATÁS. JÖVŐ. - bizalomépítés és társadalmi fenntarthatóság az ESG tükrében konferencia

és az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díjátadója

Időpont: 2022. október 6. (csütörtök), 09.00 - 14.00
Helyszín: Microsoft, 1031 Budapest, M épület, Graphisoft park 3.
online részvétel esetén: a későbbiekben megküldött linken

A konferencia főbb témái:

milyen meghatározó kihívásokkal szembesülnek mostanában a vállalatok a közösségekért, munkatársakért, fogyasztókért, vásárlókért
vállalt felelősség területein; mik a lehetséges jó válaszok, megoldások a jelenlegi kihívásokra; milyen változásokat eredményezhetnek ezek
a kihívások és a megoldások a vállalatok és stakeholdereik életében a közeljövőben?
melyek a stakeholderek érdekeire alapuló, a közösségek jóllétét és az emberek életminőséget szem előtt tartó vállalati értékteremtés és
felelősségvállalás gyakorlati példái és lehetőségei, segítő és hátráltató tényezői külföldön és idehaza?

Ha érdeklik a válaszok, várjuk Önt is az Effekteam KÖZÖSSÉG. HATÁS. JÖVŐ konferenciáján. 
Nagyvállalati és üzleti fenntarthatósági vezetők, szakértők, civil szervezetek szakemberei osztják meg gondolataikat a témával kapcsolatban.

Meghívott előadók:

Balaton Anita Ügyvezető, Partner, FleishmanHillard Café
Horváth Áron fenntarthatósági vezető, CBRE Magyarország
Jancsár Gergely regionális fenntarthatósági vezető, Közép- és Kelet-Európa, SAP
Kánai András jövőkutató
Radácsi László PhD, stratégiai rektorhelyettes, Budapesti Gazdasági Egyetem
Schillinger Attila szerkesztő, ESGCore.com blog
Schubauer Krisztina Business Coach és CSR szakértő, Future Mind
Szabó Gyula kuratóriumi elnök, Ökoszolgálat Alapítvány
Szalóki Katalin menedzser, PwC Magyarország

Háziasszony és házigazda:



dr. Molnár Klára igazgató, szakmai vezető, Effekteam
Hajna Csongor társadalmi kapcsolatok tanácsadó, MNB

A konferencia keretében hirdetjük ki az Effekt 2030 – A közösségi befektetések díja pályázat eredményét. 4 általános kategóriában –
Esélyteremtő üzlet, Jövő gazdasága, Zöld egyensúly és Mindenki társadalma – és 3 speciális kategóriában – Felelős Partner, Kiemelkedő
támogató Példamutató munkáltató – adunk át díjakat. A rendezvény ideje alatt folyamatos meetup és networking lehetőség az Effekt 2030 – A
közösségi befektetések díja bíráló bizottsága döntése alapján shortlistre került vállalatok képviselőivel.

A részletes program és jelentkezés a konferenciára az Effekteam honlapján: https://effekteam.hu/konferenciak/

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 30. 12.00

EGYÉB
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.
 

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:

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


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

Tisztelettel,
Herczegné Számel Annamária

irodavezető

 

 

 

 

     

 


