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

Pályázatok
Kulturális Örökség Napjai 2020 

A pályázat célja: Az épített, a régészeti és a természeti örökséget bemutató rendezvények csatlakozását várják a 2020-as Kulturális Örökség Napjai
rendezvénysorozathoz.
Postára adási határidő: 2020. szeptember 13. éjfél
További információ: IDE KATTINTVA

Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása 2020 

A pályázat célja: A pályázati program célja a minőségi autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megteremtése az autizmus spektrum zavarral
küzdő gyermek(ek)et integráltan nevelő, nevelő-oktató köznevelési intézményekben.
Beadási határidő: 2020. szeptember 30.
További információ: IDE KATTINTVA

Pályázat a 2021-es Europa Nostra Díjakra 

A pályázat célja: Az Európai Unió és az Europa Nostra pályázatot hirdet a 2021-es Európai Unió Kulturális Öröksége Díjak / Europa Nostra Díjak
odaítélésére.
Beadási határidő: 2020. október 01.
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

Konferencia

A helyi identitást erősítő közösségfejlesztő programok Békés megyében címmel rendeztek konferenciát 2020.08.06.-án Békéscsabán, a Szlovák Kultúra
Házában, ahol információs tájékoztatót tartottunk a Civil Központ tevékenységeiről. Tovább a cikkhez.

Bentlakásos műhely

Kulcsfogalom a közösség elnevezéssel bentlakásos műhelyt rendeztek a Békés megyei civil szervezetek, informális közösségek tagjainak augusztus 14-
15.-én a szanazugi Fater Motelben,amely keretében a Békés Megyei Civil Központ által valósult meg a társadalmi felelősségvállalás és adományozás
képzés. Tovább a cikkhez.

Meghívó

Várunk mindenkit sok szeretettel!

https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Kulturalis-Orokseg-Napjai-2020
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Autizmus-specifikus-neveles-es-oktatas-tamogatasa-2020
http://www.europeanheritageawards.eu/apply/
https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/tajekoztatas-civil-szervezeteknek-2020-szeptember-30-ig-kell-benyujtani
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megyeszerte-erositik-a-kozossegeket-bekesben-2951777/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szanazugi-konferencian-egyeztettek-a-noi-vezetok-szereperol-2971994/


 



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!

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 (szegedinelpiroska@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!

https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/partnerkereses/civil-szervezeti-kereso/
mailto:futaki.meri@t-email.hu?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se
mailto:dr.kopcsakz@globonet.hu?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se
mailto:szegedinelpiroska@gmail.com?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se
mailto:civilforrasbekes@gmail.com?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se
mailto:morneo@morneo.net?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se
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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

