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Kérjük olvassa el a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 2020. VIII. havi hírlevelét. Reméljük hasznos információkat talál benne.

Pályázatok
HISZEK Benned Sport Program

A pályázat célja: A Támogató programot hirdet a hazai sportágazat területén működő, a helyi kis- és közepes sportszervezetek utánpótlás-neveléssel
összefüggő feladatai megvalósításának elősegítése érdekében. A Támogató azzal a céllal kívánja támogatni az ország bármely területén, helyi szinten
integrált kis és közepes sportszervezetek tehetség-kiválasztó, utánpótlás-nevelési feladatainak megvalósítását, hogy a versenysport területén, helyi szinten
tevékenyen szerepet vállaló sportszervezetek hatékonyabb munkát végezhessenek.
Támogatott időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31.
Postára adási határidő: 2020. augusztus 15. éjfél
További információ: IDE KATTINTVA

Pályázati felhívás a fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók működési támogatására

A pályázat célja: A pályázat célja Magyarország közigazgatási területén működő fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók 2021. január 1. és 2023.
december 31. közötti időszakra történő működési támogatásának biztosítása
Beadási határidő: 2020. augusztus 17.
További információ: IDE KATTINTVA

Éneklő Magyarország XXI. Országos Kórusminősítés

A pályázat célja: A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége pályázatot hirdet Éneklő Magyarország címmel amatőr énekkarok
munkájának szakmai elismerésére. (Kreatív Európa Iroda)
Beadási határidő: 2020. augusztus 31.
További információ: IDE KATTINTVA

Pályázat Minősített Közművelődési Intézmény Címre és Közművelődési Minőség Díjra

A pályázat célja:  A pályázat célja a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált működésre ösztönzése és a közművelődési
minőségfejlesztés területén elért eredményeik elismerése.
Beadási határidő: 2020. augusztus 31.
További információ: IDE KATTINTVA

Mastercard Pro Bono Program 2020

A pályázat célja: A Mastercard magyarországi kereskedelmi képviselete az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével 2020-ban is
meghirdeti civil szervezetek és társadalmi vállalkozások számára a szakértelmen alapuló pro bono felhívást. A már meglevő társadalmi felelősség vállalás
programok kiegészítő eleme a munkatársak szakértelmének biztosítása, társadalmilag hasznos projektek támogatása érdekében. A Mastercard
elsősorban olyan projekteket kíván támogatni, melyek összhangban állnak a cég számára fontos környezetvédelem, esélyegyenlőség és gyermekvédelem
értékekkel, de várja az innovatív, komoly társadalmi hatást generáló projekt ötleteket más területekről is.
Beadási határidő: 2020. szeptember 07.
További információ: IDE KATTINTVA

Az EU kulturális és kreatív ágazatának mérése – pályázat

A pályázat célja:  Pályázatot hirdet az Európai Bizottság Az EU kulturális és kreatív ágazatának mérése című pilot projekt végrehajtására
Beadási határidő: 2020. szeptember 14.
További információ: IDE KATTINTVA

2019. évi beszámoló

Hamarosan itt a határidő! A bíróság.hu-n 2020.04.22-én jelent meg a közlemény, miszerint a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 2020. április 21-én
kihirdetésre került - a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló - 140/2020. (IV. 21.)
Korm. rendelet. A rendeletben foglaltak szerint a civil szervezetek 2019. tárgyévre vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali,
letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határideje az Országos Bírósági Hivatal részére 2020. szeptember 30. 
További információ: IDE KATTINTVA

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. Megnyitáshoz KATTINS IDE!

 

Ingyenes tanácsadások a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ keretein belül

Kérdéseitekkel az alábbi e-mail címeken és telefonszámokon forduljatok hozzájuk bizalommal. A szolgáltatás ingyenes!

 

http://sosz.hu/hiszek-benned/
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Az-EU-kulturalis-es-kreativ-agazatanak-merese-palyazat
http://kultura.kreativeuropa.hu/content.php?hle_id=40292
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Palyazat-Minositett-Kozmuvelodesi-Intezmeny-Cimre-es-Kozmuvelodesi-Minoseg-Dijra-2020
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Mastercard-Pro-Bono-Program-2020
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Az-EU-kulturalis-es-kreativ-agazatanak-merese-palyazat
https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/tajekoztatas-civil-szervezeteknek-2020-szeptember-30-ig-kell-benyujtani
https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/partnerkereses/civil-szervezeti-kereso/


Civil jogi tanácsadó: Dr. Futaki Géza Istvánné (futaki.meri@t-email.hu | +36 30 938 4777)

Civil szervezetek jogi működéséhez szükséges, legyen az alapítás, módosítás, megszüntetés, vagy akár a napi
működéssel kapcsolatos jogi kérdések, munkaviszonyok, kintlévőségek kezelése, szerződések kötése,
véleményezése

Civil jogi tanácsadás: Dr. Kopcsák Zoltán (dr.kopcsakz@globonet.hu | +36 30 606 6160)

Civil szervezetek jogi működéséhez szükséges, legyen az alapítás, módosítás, megszüntetés, vagy akár a napi
működéssel kapcsolatos jogi kérdések, munkaviszonyok, kintlévőségek kezelése, szerződések kötése,
véleményezése

Civil könyvelési tanácsadás: Szegediné Lisovszki Piroska (szegedinepiroska@gmail.com | +36 30 743 0091)

Könyveléssel, könyvvitellel kapcsolatos tanácsadás

Civil pályázati szakértő: Gyebnár Péter (civilforrasbekes@gmail.com | +36 30 654 1686)

Civil pályázatokkal kapcsolatban általános tájékoztatás

EU-s pályázatokon való induláshoz szükséges előfeltételek teljesítéséhez tanácsadás

Falusi Civil Alap és NEA pályázati rendszerekkel kapcsolatos általános tájékoztatás

Projekt eredmények fenntartásával kapcsolatos tanácsadás

Projekt kommunikáció és kötelező nyilvánosság témában tanácsadás

Informatika tanácsadás: Balogh Gergely (morneo@morneo.net | +36 30 354 2490)

Teljeskörű informatikai tanácsadás

Új és használt számítógépek és notebook összeállításában, beszerzésében, beüzemelésében való tanácsadás

Eseti és rendszeres havi szerződéses karbantartásról általános tájékoztatás

Biztonsági kamera rendszer kiépítésében történő tanácsadás

Vezetékes / vezeték nélküli hálózatok kiépítése és üzemeltetésében tanácsadás

Új / meglévő weboldalak elkészítéséről / fejlesztéséről / üzemeltetéséről tanácsadás

Számlázz.hu rendszer bevezetéséről, NAV rendszerrel való összekötéséről tanácsadás

marketing tanácsadás

Külkapcsolatokért felelős tanácsadó: Kocziha Attila (attila.kocziha@yahoo.com | +36 20 484 8997)

Pályázati tanácsadás (írás, módosítás, elszámolás, lezárás) különös tekintettel a NEA, BGA, MINISZTERELNÖKSÉG,
ÖNKORMÁNYZATOK,TOP keretei  belül kiírt pályázatokra

Külkapcsolati ügyek, ezen belül Románia területén (Erdély, Parcium, Regát)

Civil szervezetekkel való kapcsolatfelvétel

Szállás keresés magyar szállásadóknál

Programhelyszínek ajánlása

Magyar vezetésű települések vezetőivel való kapcsolatfelvétel

Utazási kérdések

Civil szervezet működtetési ügyek

Pályázati (NEA, Bethlen Alapkezelő) tanácsadó: Schriffertné Lócskai Henriett (henriett.cic@gmail.com | +36 20 319 3591)

NEA pályázat megírásával és elszámolásával kapcsolatos tanácsadás

Jogosultsággal kapcsolatos tanácsadás

Nem egyértelmű ügyekben való segítségnyújtás

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)

MEGHÍVÓ



A 2008 júniusában, Prágában tartott Európa lelkiismerete és a kommunizmus című nemzetközi konferencia megnyitóbeszédében Václav Havel volt cseh államfő
kijelentette: "Európa rendkívüli felelősséget visel a nácizmusért és a kommunizmusért, azért a két totalitárius rendszerért, amelyek ezen a földrészen születtek".
A konferencia résztvevői javasolták, hogy augusztus 23-át nyilvánítsák a totalitárius rendszerek áldozatainak emléknapjává. 2008 szeptemberében magyar, észt,
brit, német és lett képviselők hasonló értelmű nyilatkozattervezetet terjesztettek az Európai Parlament (EP) elé. Az EP 2009 áprilisában állásfoglalást szavazott
meg a totalitárius rendszerekről, és ebben javasolták az emléknap megtartását. Végül magyar−lengyel−litván kezdeményezésre, az EU-országok igazságügyi
miniszterei 2011. júniusi luxembourgi tanácskozásukon fogadták el a totalitárius rendszerek által elkövetett bűncselekmények áldozataira emlékező dekrétumot,
és egyben az 1939-ben Moszkvában megkötött Molotov–Ribbentrop-paktum – más néven Hitler−Sztálin paktum – aláírásának napját, augusztus 23-át, a
Totalitárius Diktatúrák Áldozatainak Európai Emléknapjává nyilvánították. A dokumentum elfogadásával az Európai Unió lépést kívánt tenni a közös európai múlt
tudatának és a kollektív emlékezet erősítéséért.

A Gulag Alapítvány a világ első köztéri Gulag Emlékművénél minden évben megemlékezést szervez az emléknap alkalmából.

A 2020. augusztus 23-i megemlékezés részletes programja az alábbi: „Felelősek vagyunk a jövőjért, ezért emlékezzünk a múltra!”
 

MEGHÍVÓ
A Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány

tisztelettel meghívja Önöket
a Totalitárius Diktatúrák Áldozatainak Európai Emléknapja alkalmából

rendezendő megemlékezésre.

Helyszín: 1055, Budapest, Honvéd tér, Gulag Emlékmű
Időpont: 2020. augusztus 23. (vasárnap) 18.00

Köszöntő:
Nagyné Pintér Jolán

elnök (Gulag Alapítvány)
Beszédet mond:
Hartmann Klára

Gulag túlélő
Szalay-Bobrovniczky Vince

helyettes államtitkár
(Miniszterelnökség)

Közreműködik:
Déryné Vándorszíntársulat, Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest

Helyőrség Dandár

A megemlékezést koszorúzás zárja.

Az emlékműnél a megemlékezést követően 19.00 órától az
AKIK MARADTAK című magyar filmet vetítjük.

A vetítés ingyenes.
 

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
 

Kérjük, részvételi szándékát 2020. augusztus 22-ig jelezze a gulagalapitvany@gmail.com
címen.

www.gulagalapitvany.hu
https://www.facebook.com/alapitvanygulag/

Akik maradtak (2019)

Rendező: Tóth Barnabás
Egy kamaszlány és egy középkorú férfi egymásra találásának megható hangvételű
története a második világháború után. Mindketten sokat veszítettek, és mindketten

szeretnének új életet kezdeni, miközben körülöttük már a Rákosi-rendszer diktatúrája
alakul. Vajon túl lehet-e élni a múlt és a jövő tragédiáit, ha összekapaszkodnak azok,

akik még megmaradtak?
 

Támogatók:
Miniszterelnökség

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat
Együttműködő partnerek:

Budapest Film Zrt.
Gödre Község Önkormányzata

Keskenyúton Alapítvány



 



       

Továbbra is kérjük azokat a civil szervezeteket, akikhez nem jutnak el hírleveleink, küldjék meg számunkra a 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


