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Kérjük olvassa el a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 2020. év 48. heti rendkívűli hírlevelét. Reméljük hasznos információkat talál benne.

 

A Civil Szervezetek Működése a veszélyhelyzet idején
A veszélyhelyzet idején a civil szervezeteknek is tilos olyan közgyűléseket, elnökségi, kuratóriumi, felügyelő bizottsági stb. üléseket tartani, amelyeken a tagok
személyesen vesznek részt.  Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet azonban rendezi, hogy milyen módon tudnak működni, döntéseket hozni az egyesületek,
alapítványok döntéshozó, ügyvezető és más testületei, illetve meddig maradnak érvényben a veszélyhelyzet idején lejáró tisztségviselői megbízatások.

A honlapunkon egy összefoglaló anyagot olvashat a rendelet tartalmáról és alkalmazásáról IDE KATTINTVA olvashat többet.
 

2020-ban a járványhelyzet nem teszi lehetővé a hagyományos adventi vásárok megtartását. Emiatt sok civil szervezetnek nem lesz lehetősége a már
szokásossá vált adventi adománygyűjtő kampánya fizikai megvalósítására. A Miniszterelnökség a Civil Központok országos hálózatával együttműködve teret és
lehetőséget szeretne biztosítani a civil szervezetek karácsonyi időszakban zajló adománygyűjtéséhez egy új, rendhagyó, az online térbe „költöztetett” Adventi
Civil Börze megszervezésével.

A Civil Központok közreműködésével megyénként két-három civil szervezet vesz részt adománygyűjtő kampányával az Adventi Civil Börzén. A bemutatkozó
szervezetek változatos tevékenységi területeken segítik a közösségek fejlődését: értékteremtő, értékmegőrző munkájuk kiemelkedő és minden esetben
támogatásra méltó.

A megyék és a főváros résztvevő szervezetei nem egyszerre mutatkoznak be, hanem az adventi kalendáriumok hagyományainak megfelelően hétről hétre. Az
adventi időszak három hétfőjén általában megyénként (és a fővárosból) egy-egy szervezet mutatkozik be rövid leírással és egy pár perces rövidfilm segítségével.
Karácsonyhoz hétről hétre közeledve tehát egyre több civil szervezet adománygyűjtő kampányát ismerheti meg a széles közönség, így egyre több szervezet
esetében nyílik lehetőség az adventi időszakban apró jó cselekedetek, adományok felajánlására.

Karácsonyig érdemes tehát minden héten ellátogatni az ALÁBBI weboldalra, hiszen minden héten újabb közösség értékes, példamutató tevékenységével
ismerkedhetünk meg.

https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/a-civil-szervezetek-mukodese-a-veszelyhelyzet-idejen/
https://civil.info.hu/kezdolap/kampanyok/tudnivalok_az_adventi_civil_%20borzerol/index.html


A szervezetek igény esetén apró ajándéktárgyakkal köszönik meg az adományt. Az ajándéktárgyakat számos esetben maguk a szervezetek tagjai,
foglalkoztatottjai készítették el. Az adományozónak a kampányfelületen feltüntetett elérhetőségeken (honlap, e-mail cím, postacím, telefon) keresztül
lehetősége nyílik az adományt fogadó szervezettel való kapcsolatfelvételre és az ajándéktárgy kiválasztásával, illetve annak eljuttatásával kapcsolatos
egyeztetésre.

Az Adventi Civil Börze 2020. november 23-tól kezdődően 2020. december 23-ig zajló program.

Az adománygyűjtő kampányok megjelenésének időpontjai a Civil Információs Portálon:
1.    2020. november 23.
2.    2020. november 30.
3.    2020. december 7.

A Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ az adventi civil börze első hete kapcsán 2 szervezetet ajánlott a minisztérium felé, az ÉFOÉSZ Békés
Megyei Egyesületét, illetve a Mécses Szolgáló Közösség Egyesületét.

Ezen szervezetek rövid bemutatását fogják olvasni a következő sorokban.

Az ÉFOÉSZ Békés Megyei Egyesülete munkássága visszanyúlik egészen a 80-as évek elejére, akkor alakult meg olyan emberek által, akik értelmi
fogyatékos személy nevelés, családgondozás illetve gyógypedagógia területén tevékenykednek. Az Egyesület elsődleges célja, hogy az értelmileg sérült
embertársaink védelmével és képviselésével foglalkozzanak, csecsemőkortól az idős korig egyaránt, illetve ezen személyek családjainak összetartása,
összefogása.
Az egyesület jogi, nevelési, életviteli tanácsadással segíti a szülőket gyermekeik helyzete, igénye és jövője kérdéseinek jobb megismerésében és
megítélésében. Az értelmi akadályozottsággal élők nagy csoportján belül azokkal foglalkoznak, akik kisgyermek koruktól egész életükön át az élet legtöbb
területén segítségre szorulnak. Olyan személyekkel, családokkal tartják a napi kapcsolatot, akiknek anyagi lehetőségeik nagyon szűkösek.Az értelmi
fogyatékosok és hozzátartozóik pszichésen érzékenyek az őket érő társadalmi negatív diszkrimináció hatására, számukra megelőző, korrigáló
tevékenységet biztosítanak. Az egyesület a fogyatékosság, akadályozottság hátrányainak leküzdésében, enyhítésében, a környezetnek, ezen belül a
családnak döntő fontosságot tulajdonít.
 
A Mécses Szolgáló Közösség Egyesület fogyatékkal élő gyermekeket, felnőtteket és pszichiátriai betegséggel küzdő emberek életét segíti, támogatja 20
éve.
Elsősorban Békés Megyében, de Csongrád és Pest megyében is két helyen nyújtja szolgáltatásait, több mint 250 ember segítését végzi napi szinten.
Ebből 44 főnek támogatott lakhatású otthont, 6 házat működtet, valamint 70 fő részére fogyatékos nappali otthont, 60 főnek pszichiátriai nappali otthont
nyújt és működtet, illetve támogató szolgálatot, szociális étkeztetést és otthon segítő szolgálatot. Ezen kívül további 7 telephelyen működnek Mezőberény
városában, az alkalmazottak száma 167 fő.

A szervezet célja a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok, felnőttek segítése, köztük kiemelten a fogyatékos, beteg emberek életének segítése, részükre
ellátások biztosítása, ellátások nyújtása és érdekképviseletük. A szervezet küldetésének tekinti, hogy a fogyatékkal élő, valamint a problémával küzdő emberek
életét segítse mind testileg és mind lelkileg, szellemileg. 

A teljes élet lehetőségének megélését szeretné nyújtani ellátottjainak, ezért 205 főnek biztosít különböző műhelyeiben rehabilitációs foglalkoztatást

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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