
Tisztelt Partnerünk!
Kérjük olvassa el a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 2021. év X. heti hírlevelét. Reméljük hasznos információkat talál benne.

HÍREINK

Megtartottuk az idei év második sajtóreggelijét

A rendezvényen átadtuk 2020. legjobb civil jogásza és civil könyvelője díjat, illetve bemutatkozott öt megyei civil szervezet. Az óvintézkedések miatt hibrid módon
rendeztük meg a sajtóreggelit, vagyis egyes civil szervezetek online jelentkeztek be. Elsőként Schriffertné Lócskai Henriett, az Egyensúly AE Egyesület elnöke
adta át a Békés megye 2020. legjobb civil jogásza és 2020. legjobb civil könyvelője díjakat. A tavalyi év legjobb civil jogászának Dr. Vizkeleti Krisztián
békéscsabai ügyvédet választották, míg a 2020. legjobb civil könyvelője díjat Borbély Ferenc, a Juéla Könyvelő Kft. képviseletében vehette át.

A megjelent civil szervezetek vezetői közül elsőként Mikó Melinda mutatta be a békéscsabai Játszótér Közhasznú Alapítványt. A szervezet legfőbb célja a fiatal
generáció hasznos időtöltésének segítése. Az alapítvány irodavezetője ismertette a Kell egy hely! elnevezésű projektjüket, melynek részeként a fiatalok számára,
velük közösen kívánnak nyitott közösségi teret létrehozni.

Borgula Györgyné, a Mezőberényi Szlovákok Szervezetének elnöke kiemelte a helyi vállalkozókkal kialakított kiváló kapcsolatukat, továbbá örömmel számolt be
arról, hogy munkájuknak köszönhetően 2023-ban szlovák tájház nyílik a településen. Dr. Duray Balázs a Zöld 14 Egyesület bemutatásakor a környezetvédelem
fontosságát hangsúlyozta a fiatalok nevelése során. Az egyesület a Levendulás kertben megrendezett nyári táborokkal és a Vackor közösségi kert
működtetésével járul hozzá a folyamathoz - mondta az elnök.

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület munkáját Kocsis Klára ismertette. Az egyesület 399 tagot számlál, ez a hasonló szervezetek között országos szinten is
kiemelkedő szám – emelte ki a vezető. Beszámolt a tavalyi rendezvényeikről, melyeket átszervezve igyekeztek maradéktalanul megtartani. 2021-ben is kiemelt
feladatuknak tekintik a tudásátadást, melyet kiadványokkal és eseményekkel kívánnak megvalósítani. Végezetül Kesjár Mátyás, a Csabaszabadiért Polgárőr
Egyesület elnöke mutatta be a szervezet mindennapjait. Előadásában betekintést engedett egy kistelepülés életébe, hangsúlyozva az önkéntes tevékenység
fontosságát. Az eseményen részt vevő civil szervezetek vezetői beszámoltak a járványhelyzet okozta nehézségekről, azonban mindannyian példamutató módon,
optimistán nyilatkoztak és a problémák megoldását mutatták be.

A következő sajtóreggelinket a járványhelyzet aktualitását figyelembe véve szervezzük meg, előreláthatóan májusban.

Cikk: BEHIR.hu és BEOL.hu

Békés Megyei Hírlap:

https://behir.hu/civilek-jarvany-idejen-atadtak-a-legjobb-jogasz-es-konyvelo-dijat
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ot-bekes-megyei-civil-szervezet-ismertette-idei-terveit-3746896/


 

PÁLYÁZATOK

Március 8-án megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap (FCA) keretében meghirdetett „civil közösségi
tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram 2021. évi pályázati kiírásai. A tavaly nagy sikerrel lezárult pályázati ütem folytatása idei évben már
áprilisban pályázható. A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, amelynek eszköze a Falusi Civil Alap is.

Idei évben a pályázók 4 kategóriából választhatnak:

1. ingatlanberuházási, felújítási támogatás,

2. gépjárműbeszerzési támogatás,

3. eszközbeszerzési támogatás,

4. programszervezési támogatás.

Egy szervezet csak egy kategóriára, legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.  Azok a civil szervezetek, akik 2020. évben ingatlan vásárlásra már nyertek
támogatást, idei évben ingatlan vásárlásra nem pályázhatnak. Azok a civil szervezetek, akik 2020. évben gépjármű vásárlásra már nyertek támogatást, idei
évben erre a kategóriára már nem pályázhatnak. A rendelkezésre álló forrás mértéke 4,8 milliárd forint, az elnyerhető támogatás ingatlanfejlesztés esetén 6
millió, gépjármű beszerzés esetén 5 millió, eszközbeszerzés és programszervezés esetén 2-2 millió forint, a támogatás aránya 100%.

 
A nyertes projektek megvalósítási határideje: 2022.12.31.

 
A pályázatot 2021.04.07 és 2021.05.07 között a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (NIR) keresztül lehet benyújtani és a nyertes pályázatok kezelése is ott
történik meg. Részletek IDE KATTINVA.

A pályázati felhívás, az útmutató és a további szükséges dokumentumok az ALÁBBI LINKEN keresztül érhetőek el.

Amennyiben kérdése merült föl a NIR kezelésével vagy a FCA felhívással kapcsolatban, keresse Gyebnár Péter civil pályázati tanácsadó munkatársunkat a +36
30/654 1686-os telefonszámon vagy a civilforrasbekes@gmail.com címen.

AKTUALITÁSOK

Közeledik a IV. Civil Véradás időpontja!

https://nir.bgazrt.hu/bga/
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-2/
mailto:civilforrasbekes@gmail.com


 

Rajzpályázat óvodásoknak és általános iskolásoknak a Láthatatlan munka napjához kapcsolódóan

A Három Királyfi Három Királylány Mozgalom több mint tíz éve dolgozik a családbarát szemlélet elterjesztéséért, ennek része az is, hogy megbecsüljük azokat a
tevékenységeket, amelyek „láthatatlanok”.

Láthatatlan munka mindaz, amit otthon, a ház körül úgy végzünk el, de azért a családtagok nem kapnak fizetést. Ti, gyerekek is segíthettek ezekben, és fontos is,
hogy lássátok, hogy egy-egy takarítás, mosogatás, főzés, biciklipumpálás, kertészkedés, állatetetés stb. fárasztó lehet, de az eredményének együtt örülhetünk,
még akkor is, ha tudjuk, hogy hamarosan újra meg kell majd csinálni. A rajz szólhat a szülők, a gyerekek vagy a család által a lakásban, a házban, a ház körül
közösen végzett „láthatatlan munkáról”.
A képet A4-es méretben kérjük elkészíteni, bármilyen szabadkézi technika alkalmazható. A képre, a rajz alá kérjük ráírni az alkotó nevét, települést, kategóriát/
életkort.

A rajzpályázatra hat kategóriában várjuk a rajzokat:

kiscsoportos óvodás
középsős óvodás
nagycsoportos óvodás
1–2. osztály
3–4. osztály
5–8. osztály

A képek két módon adhatók le:



1. Online - ezen a linken képet fel lehet tölteni: https://forms.gle/3deSPtDSfyXKeHKZ6
2. Személyesen – a Békés Megyei Könyvtárban az aktuális nyitvatartási időpontokban. 

A képek leadásának határideje: 2021. március 31.

A rajzpályázat összes információja IDE KATTINTVA található.

Segítséget kínálunk az idén érettségiző home schoolingozó fiatalok és szüleik támogatására, illetve a szigorítások nyomán gyors
segítséget kívánunk bemutatni, hogy kevésbé legyen megterhelő a bezártság.

Ez egy abszolút gyakorlatias eszköztár, amivel az összezártság heteit tudjátok élményekben és humorban gazdagabbá tenni.

 

 

A Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztálya sok év után idén is elkészítette az adatgyűjteményt, amely a 2021
évre vonatkozóan tartalmazza, hogy mi mennyi is?!

Ez IDE KATTINTVA megtudható.

Március 8-tól elérhető a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön országszerte az MFB Pontokon

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a területi kereskedelmi és iparkamarák kiemelten támogatják a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítését
célzó gazdasági intézkedéseket. A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön hatalmas segítség az érintetteknek, hiszen forráshoz jutási lehetőséget biztosít a
legkisebb, a válság által leginkább sújtott ágazatban működő vállalkozóknak a likviditási problémák áthidalására, illetve a járvány utáni működés felkészülésére.

A Kormány döntésének értelmében – a Gazdaság Újraindítási Akcióterv részeként - a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) bonyolítja a Kamatmentes Újraindítási
Gyorskölcsön hitelprogramot. A program a koronavírus világjárvány miatt kritikus gazdasági helyzetbe került mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosít
forrást bér-, járulék-, rezsi-és működési költségek fedezésére, illetve az újranyitáskor szükséges készletek finanszírozására.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a nehéz gazdasági helyzetbe került, a válság által közvetlenül érintett ágazatokban tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások
számára 2021. március 8-tól elérhető a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön országszerte az MFB Pontokon, hogy a vállalkozások a székhelyükhöz
legközelebb juthassanak hozzá az 1-10 millió forint közötti, 100%-os előleggel elérhető kölcsönösszeghez.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 100 milliárd Ft
Saját forrás: 0%
Kamat: 0% / év ügyleti kamat
Futamidő: 120 hónap

https://www.haromkiralyfi.hu/lathatatlan-munka-rajzpalyazat
https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/mennyi-is-2021-01-01-tol/


Részletek és bővebb információ az MFB weboldalán, valamint a SAJÁT weboldalunkon is kapható.

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

Civil kézikönyv a mindennapi működéshez – praktikus segítség minden civil szervezetnek

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, melyet IDE KATTINTVA elérhet.

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 TANÁCSOK 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

Borbély Ferenc (juela@invitel.hu | +36 30 173 8493): Könyveléssel, könyvvitellel kapcsolatos 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 szaktanácsadás, új / használt számítógépek és notebook
összeállításában, beszerzésében, beüzemelésében való segítés; eseti és rendszeres havi szerződéses karbantartásról általános tájékoztatás és
bevezetés; 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; SumUp bankkártya terminál bevezésének teljes lebonyolítása; 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; rogramhelyszínek 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, elérhetőségei (e-mail cím, telefonszám)

https://www.mfb.hu/vallalkozasok/mukodo/hitel/kamatmentes-ujrainditasi-gyorskolcson-hitelprogram-t199-p199
http://www.odaado.hu/
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:juela@invitel.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
https://mikrovps.morneo.net/
https://szamlazz.morneo.net/
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


Tisztelettel,
Herczegné Számel Annamária

irodavezető


