
 

Tisztelt :feliratkozo_nev:!

Kérjük olvassa el a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 2021.01. heti hírlevelét. Reméljük hasznos információkat talál benne.

Boldog Új Évet Kívánunk!

Kiemelt hírek
Sajtóreggeli

Kedves Partnereink!
Elsőként szeretnénk nagyon boldog, egészséges és sikeres újesztendőt kívánni! Idei első találkozásunkra hívjuk Önöket, várunk Benneteket, kedves Civilek! A
megszokott sajtóreggeli a járványhelyzetre való tekintettel egyelőre más formában kerül megrendezésre. Élve a technikai lehetőségekkel, a Zoom program adta
„közelséget” használva tartjuk meg. Lehetőség adódik azonban személyes jelenlétre is, de ez erősen korlátozott. Aki mégis ezt a formát választaná, kérjük, jelezze
felénk.

A sajtóreggeli időpontja: 2021. január 29., péntek 9 óra.
Téma: a tavalyi esztendő tapasztalatai, eszmecsere az idei évre vonatkozó tervekről. 
 

Szívesen fogadunk olyan történeteket, bevált-vagy kevésbé eredményes munkafolyamatokat, amiről úgy gondolják, érdemes megosztani a többiekkel, kollégáinkkal.
Minden információ segíthet valakinek, a közös gondolkodás új lehetőségeket teremt.

A visszajelzéseket január 15-ig várjuk.

Jelentkezni a civilkozpontbekes@gmail.com email címen lehet.
Telefonszámunk: 06-20-26-444-63

Bízva a minél nagyobb létszámú sajtóreggelin való részvételben, várjuk a jelentkezéseket, egyéb kérdéseket!

Odaadó Portál

Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők!
Tisztelt Szakmai Partnereink!

Kérjük, engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a Civil út Alapítvány kezdeményezésére létrehozott Odaadó Portált (www.odaado.hu). Az alapítvány Odaadó Portál
néven hiánypótló és egyben szemléletformáló internetes platformot hozott létre, amelynek célja, hogy az idősebb korosztály tagjai az internet segítségével könnyen és
egyszerűen megtalálják azon vállalkozókat, szolgáltatókat, akik megbízható, megfelelő árszintű és minőségű szolgáltatásokat, esetleg idősek, nyugdíjasok számára
szóló kedvezményeket kínálnak. A weboldalra olyan vállalkozók, szolgáltatók, intézmények és civil szervezetek jelentkezését várják, akik a kölcsönös megbecsülés, a
biztonság, a méltóság, a türelmes kommunikáció és a partneri együttműködés jegyében végzik munkájukat és tekintettel vannak az idősebb emberek speciális



igényeire is. Hasonló szolgáltatások a tengerentúlon és Európában már sikerrel működnek, az alapítvány bízik benne, hogy Magyarországon is sikerül meghonosítani a
kezdeményezést, amely egyszerre nyújt segítséget a szenior korosztály tagjainak és a helyi vállalkozóknak, civileknek is. Javasoljuk, hogy látogassa meg a
www.odaado.hu honlapot, ahol tájékozódni tud a szolgáltatásokról, fel tudja tenni a kérdéseit és lehetőség nyílik az Odaadó Portál szolgáltatói csoportjához való
csatlakozásra is.
Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya ajánlásával

 

Békés megye legjobb jogásza, könyvelője



 

Pályázatok
A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 Pályázat kiírója: A Hajléktalanokért Közalapítvány (HKA) az Emberi Erőforrások Minisztériuma közreműködésével nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban.
 A pályázat célja: A pályázat célja, hogy az új koronavírus-járvánnyal összefüggő egészségügyi válsághelyzetre tekintettel a hajléktalan személyeket ellátó alap és

szakosított ellátást nyújtó intézmények új koronavírus elleni védekezéséhez nyújtson további támogatást.
 A támogatásra rendelkezésre álló teljes forrás összege: 134.590.000 Ft 

 A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. január 4. – 2021. január 18. közti időszak.
 További információkért IDE KATTINTSON

SozialMarie Pályázati felhívás 2021 
 Pályázat kiírója: SozialMarie

 Leírás: A 15 legjobb társadalmi innováció 2021. május 1-én Bécsben veheti át a SozialMarie Díjat. Az első három nyertes 15.000 euró, 10.000 euró és 5.000 euró
díjazásban részesül, míg további 12 díjazott projektenként 2.000 euró elismerést kap.

 Ki pályázhat? Magánszemélyek, a civil társadalom (informális csoportok, nonprofit szervezetek, társadalmi vállalkozások), az üzleti szektor, és a közszféra által
megvalósított projektek jogosultak a pályázásra.

 A pályázat célja: A SozialMarie a sikeresen megvalósult társadalmi hatással bíró innovatív projektek díja. A benyújtott projekteknek értékelhető eredményeket kell
tudni felmutatni, ugyanakkor még futniuk kell. A lezárt és még csak ötlet stádiumban lévő projekteket nem fogadjuk el.

 A projekt innovációs szempontból feleljen meg a SozialMarie Társadalmi Innováció Kritériumrendszerének.
 Beadási határidő: 2021. január 19-én 23:55 percig lehet benyújtani

 További információkért IDE KATTINTSON

Aktualitások
Elindult a Határtalanul középiskolai vetélkedő

 Elindult a Határtalanul középiskolai vetélkedősorozat 2020-21-es évada, melyen – hasonlóan az eddigiekhez – külhoni és anyaországi osztályok vehetnek részt.
 Az első fordulóban egy izgalmas tesztet kell kitölteni, mely révén a résztvevők virtuális kapcsolatokat alakíthatnak ki az összetartozás jegyében, és elindulnak az úton,

hogy megnyerhessék az egymillió forint összegű osztálypénzt a nagydöntőben. Ezen kívül több mint ezer nyeremény vár a diákokra, de a legeredményesebb felkészítő
tanárok is pénzjutalmat kapnak. A részleteket a Határtalanul oldalán ide kattintva olvashatják. További információkért IDE KATTINTSON!

http://hajlekot.hu/dokumentumok/palyazatok2020/2021-COVID/felh2021-COVID.pdf
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/SozialMarie-Palyazati-felhivas-2021
https://hatartalanul.net/elindult-a-hatartalanul-kozepiskolai-vetelkedo-2020-2021/


HATÁRTALANUL KÖZÉPISKOLAI VETÉLKEDŐK 
A Határtalanul! Programhoz kapcsolódóan indította el a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága  a BGA Zrt. közreműködésével a nagyszabású középiskolai
vetélkedőket. Hamarosan nemzetpolitikai sikerré váltak, több mint százezer középiskolást megmozgattunk az anyaországban és a külhoni régiókban egyaránt. A
kezdetekben helyszíni vetélkedőket, a megváltozott körülmények miatt a vetélkedők további részét virtuálisan valósítottuk meg. A vetélkedő célja, hogy a jelenlegi
nehéz helyzetben is éreztessük mind az anyaországi, mind a határon túli magyar fiatalokkal, hogy nem engedjük el a kezüket, és lehetőséget teremtsünk az identitás-
és kapcsolaterősítésre; közös történelmünk, kultúránk mélyreható megismerésére.

FONTOS!

Közeleg a 2019. évi NEA pályázatok elszámolási határideje. 2021.01.14-ig van lehetőség a  2020.12.15-i megvalósítási határidőjű pályázatok elszámolására. Részletes
pályázati alkategóriák:

NEA-KK-19-Ö-M;
NEA-MA-19-Ö-M;
NEA-NO-19-Ö-M;
NEA-TF-19-Ö-M;
NEA-UN-19-Ö-M;
NEA-KK-19-Ö-V;
NEA-MA-19-Ö-V;
NEA-NO-19-Ö-V;
NEA-TF-19-Ö-V;
NEA-UN-19-Ö-V;
NEA-KK-19-EG;
NEA-MA-19-EG;
NEA-NO-19-EG;
NEA-TF-19-EG;
NEA-UN-19-EG;
NEA-KK-19-Ö-N;
NEA-MA-19-Ö-N;
NEA-NO-19-Ö-N;
NEA-TF-19-Ö-N;
NEA-UN-19-Ö-N;
NEA-KK-20-Ö-M;
NEA-MA-20-Ö-M;
NEA-NO-20-Ö-M;
NEA-TF-20-Ö-M;
NEA-UN-20-Ö-M;
NEA-KK-20-Ö-V;
NEA-MA-20-Ö-V;
NEA-NO-20-Ö-V;
NEA-TF-20-Ö-V;
NEA-UN-20-Ö-V;
NEA-KK-20-EG;
NEA-MA-20-EG;
NEA-NO-20-EG;
NEA-TF-20-EG;
NEA-UN-20-EG.

Híreink
Online Adventi Civil Börze

2020-ban a járványhelyzet nem tette lehetővé a hagyományos adventi vásárok megtartását. Emiatt sok civil szervezetnek nem volt lehetősége a már szokásossá vált
adventi adománygyűjtő kampánya fizikai megvalósítására. A Miniszterelnökség a Civil Központok országos hálózatával együttműködve teret és lehetőséget szeretett
volna biztosítani a civil szervezetek karácsonyi időszakban zajló adománygyűjtéséhez egy új, rendhagyó, az online térbe „költöztetett” Adventi Civil Börze
megszervezésével. A bemutatkozó szervezetek változatos tevékenységi területeken segítették a közösségek fejlődését: értékteremtő, értékmegőrző munkájuk
kiemelkedő és minden esetben támogatásra méltó. A megyék és a főváros résztvevő szervezetei nem egyszerre mutatkoztak be, hanem az adventi kalendáriumok
hagyományainak megfelelően hétről hétre. Az adventi időszak három hétfőjén általában megyénként (és a fővárosból) egy-egy szervezet mutatkozott be rövid leírással
és egy pár perces rövidfilm segítségével. Karácsonyhoz hétről hétre közeledve tehát egyre több civil szervezet adománygyűjtő kampányát ismerhette meg a széles
közönség, így egyre több szervezet esetében nyílt lehetőség az adventi időszakban apró jó cselekedetek, adományok felajánlására. Karácsonyig érdemes volt tehát
minden héten ellátogatni a weboldalra, hiszen minden héten újabb közösség értékes, példamutató tevékenységével ismerkedhettünk meg. A szervezetek igény esetén
apró ajándéktárgyakkal köszönték 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 nyílt az adományt fogadó szervezettel
való kapcsolatfelvételre és az ajándéktárgy kiválasztásával, illetve annak eljuttatásával kapcsolatos egyeztetésre.

A Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ ajánlásával az adventi civil börzén kapcsán 6 megyei szervezetet vett részt:

ÉFOÉSZ Békés Megyei Egyesülete 
Mécses Szolgáló Közösség Egyesület, 
Játszótér Közhasznú Alapítvány, 
Ösvény Esélynövelő Alapítvány, 
Diaboló Alapítvány a Cukorbeteg Gyermekekért
A Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete

Adventi Civil Börze

Az Online Adventi Civil Börze 2020.november 23-tól kezdődően 2020. december 23-ig tartott. Az adománygyűjtő kampányok megjelenésének időpontjai a Civil
Információs Portálon: 2020.11.23., 2020.11.30, 2020.12.07. volt. További információk az Adventi Civil Börzéről IDE KATTINTVA!
 

https://civil.info.hu/kezdolap/kampanyok/tudnivalok_az_adventi_civil_%20borzerol/index.html
https://civil.info.hu/kezdolap/kampanyok/tudnivalok_az_adventi_civil_borzerol/index.html


 Hasznos Információk
A Civil Szervezetek működése 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 a jogi személyek, köztük a civil szervezetek miként őrizhetik meg a
működőképességüket. E jogszabály tartalmazza, 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. Részletek IDE KATTINTVA!
Iratsablonok az ülés tartása nélküli határozathozatalhoz:
A veszélyhelyzet idején az egyesületek, alapítványok döntéshozó és ügyvezető szervei ülés tartása nélkül is hozhatnak határozatot. Ehhez nyújtanak segítséget az
általunk összeállított meghívó, szavazólap és jegyzőkönyv sablonok IDE KATTINTVA!

GINApp – Pályázatfigyelő applikáció a gazdasági pályázatok követésére
A gazdaságfejlesztési felhívások közötti könnyebb eligazodást és a naprakészséget segíti az az új telefonos alkalmazás, amelyet a Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága készített elő.
Bővebb információk IDE KATTINTVA!

 

 

Figyelem!

Megjelent a Miniszterelnökség gondozásában a Civil Kézikönyv - Útmutató a civil szervezetek mindennapi működéséhez második
kiadása
Az útmutató tartalmazza az összes olyan területet, kihívást, feladatot és lehetőséget, amely egy civil szervezet mindennapjaiban fontos
lehet.
A kézikönyv letöltését, áttanulmányozását szívből ajánljuk minden civil közösségnek 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!

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)
Borbély Ferenc (juela@invitel.hu | +36 30 173 8493)

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

EU-s pályázati szakértő: Dr. Vizkeletiné Schusztek Krisztina (vschusztek@gmail.com)

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

https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/a-civil-szervezetek-mukodese-a-veszelyhelyzet-idejen/
https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/iratsablonok-az-ules-tartasa-nelkuli-hatarozathozatalhoz/
https://palyazatok.org/ginapp-palyazatfigyelo-applikacio-a-gazdasagi-palyazatok-kovetesere/
https://civil.info.hu/media/CIVIL_KEZIKONYV2_3758.pdf
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:juela@invitel.hu?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:vschusztek@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


Vezetékes / vezeték nélküli hálózatok kiépítése és üzemeltetésében tanácsadás

Új / meglévő weboldalak elkészítéséről / fejlesztéséről / üzemeltetéséről tanácsadás

Számlázz.hu rendszer és SumUP bankkártya terminál 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)

Tisztelettel,
Herczegné Számel Annamária

irodavezető

https://szamlazz.morneo.net/
https://sumup.morneo.net/
mailto:attila.kocziha@yahoo.com?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se
mailto:henriett.cic@gmail.com?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se
mailto:civilkozpontbekes@gmail.com?subject=Jelentkez%C3%A9s%20az%20adatb%C3%A1zisba

