
Tisztelt Partnerünk:!

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

PÁLYÁZATOK
Új felhívások a Városi Civil Alap keretében! 
Ezúton értesítjük civil partnereinket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból „A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek
és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásai.

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében a „civil közösségek tevékenységének támogatása” címmel 2020 júniusában megjelent pályázati felhívás
forrást biztosított az 5000 fő vagy ez alatti lélekszámú településeken székhellyel rendelkező egyesületek és alapítványok számára. A pályázat sikere alapján és
figyelembe véve a civil szervezetek igényeit, a Kormány újabb támogatási programot indít, ezúttal az 5000 fő lakosságszám feletti településeken működő civil
szervezetek számára.

A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek részére is elérhetővé tegye azon célok támogatását,
amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhettek.

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.

A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR-ben) lehet benyújtani.

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:
2021. április 21. 8 óra 00 perc - 2021. május 21. 12 óra 00 perc

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást.
Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

A pályázati kiírások az ALÁBBI linkeken érhetők el, valamint IDE KATTINVA is információkhoz lehet jutni velük kapcsolatban.
 

Tájékoztató videók a Magyar Falu Program – Falusi Civil Alap 2021. és a Városi Civil Alap 2021. pályázati lehetőségeivel
kapcsolatban

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ pályázati szakértője által összefoglalt tájékoztató videókat a Magyar Falu
Program - Falusi Civil Alap 2021. FCA-KP-1-2021 és a Városi Civil Alap 2021. VCA-KP-1-2021 pályázati lehetőségeivel kapcsolatban. 

A Falusi Civil Alap pályázat 2021. április 07-től, a Városi Civil Alap pályázat 2021. április 21-től nyújtható be. 

A felhívások IDE és IDE kattintva érhetőek el.

A videókat alább lehet megtekinteni:
Falusi Civil Alap 2021. FCA-KP-1-2021
Városi Civil Alap 2021. VCA-KP-1-2021

HÍREINK
Köszönjük véradóink önzetlenségét! Sikeresen lezajlott a IV. Civil Véradás!
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki ebben a nehéz időben is részt vett a IV. Civil Véradáson és vért adott. Azokat pedig, akik a járvány tombolása
miatt kénytelenek voltak távol maradni, szeretettel várjuk majd az V. Civil Véradáson! Az eseményünkről a BEOL és a BEHIR is írt.

Pár kép véradónkról:

https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-varosi-civil-alap-kereteben/
https://civil.info.hu/
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-2/
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-varosi-civil-alap-kereteben/
https://www.youtube.com/watch?v=Sd5gHcK0cdw
https://www.youtube.com/watch?v=x6SItOL0hX4
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/veradasra-osztonzik-a-bekes-megyei-civil-szervezeteket-3801466/
https://behir.hu/civil-veradas-bekescsaban-osszefogas-a-rendkivuli-helyzetben




 

AKTUALITÁSOK
Védőoltás: segítünk a regisztrációban!
A Békéscsabán, a Bankó András uta 44 szám alatt található Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ dolgozói személyesen, illetve telefonon is
segítséget nyújtanak azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltásra szeretnének regisztrálni, de egyedül nem tudnak.

A regisztráció és az oltakozás szervezésének gördülékenyebbé tétele érdekében a Békés megyei háziorvosok által megfogalmazott problémákra keresett
megoldást Takács Árpád kormánymegbízott. A háziorvosok arról tájékoztatták a kormánymegbízottat, hogy kiváltképpen a szépkorúak közül – noha élni
szeretnének a védőoltás lehetőségével: részint a technikai feltételek, illetve a szükséges ismeretek hiánya miatt – többeknek gondot jelent a regisztráció. Takács
Árpád a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központot, és annak működtetőjét, az Egyensúly AE Egyesületet kérte meg, hogy segítsék az időseket.



(Herczeg Tamás, Bálint Kornél és Schriffertné Lócskai Henriett a megbeszélésen)

 - Biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy azok is tudjanak regisztrálni, akiknek még technikai okokból ez nem sikerült – mondta el Takács Árpád
kormánymegbízott, a megyei oltási munkacsoport vezetője. Annak érdekében, hogy ez az információ minden idős emberhez eljusson a kormánymegbízott
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő közbenjárását is kérte.

 - Így részben a Bankó András utcai székhelyén, részben telefonon nyújt segítséget a Civil Szolgáltató Központ, azoknak, akiknek nincs otthoni segítségük a
regisztrációhoz. Továbbá levélben fordulok a választókerület idősek klubjaihoz, valamint idősellátó intézményeinek, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez –
mondta el Herczeg Tamás.

 (fotók: Lehoczky Péter)

Békés megye valamennyi településéről fordulhatnak segítségért az egyesülethez, annak munkatársai a megadott telefonszámokon is készséggel segítenek a
regisztrációban.

A segítség munkanapokon 8-16 óra között személyesen, vagy a 20/264-4463, a 20/329-0201, illetve a 20/282-5224-es mobilszámon egyaránt igényelhető.

Munkatársaink továbbra is állnak rendelkezésre!

III. Sajtóreggeli
 A korábban megszokott sajtóreggeli a járványhelyzetre való tekintettel egyelőre más formában kerül megrendezésre. Élve a technikai lehetőségekkel, a Zoom

program adta „közelséget” használva tervezzük megtartani következő sajtóreggelinket. Lehetőség adódik azonban személyes jelenlétre is, de ez
erősen korlátozott. Aki mégis a személyes megjelenést választaná, kérjük, jelezze felénk.

A sajtóreggeli tervezett időpontja: 2021. 05. 05., szerda 9:00

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.

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

A jelentkezés határideje: 2021. április 21.

Bízva a minél nagyobb létszámú sajtóreggelin való részvételben, várjuk a jelentkezéseket, egyéb kérdéseket!
 A sajtóreggeli további részleteiről a későbbiek folyamán küldünk tájékoztatást a jelentkező civil szervezeteknek.

  

Adom az adóm!
 Évente közel 10.000.000.000 Ft (!!!) nem jut el a civil szervezetekhez amiatt, hogy az adózók fele nem rendelkezik az 1%-ról! Pedig ez a támogatás

legegyszerűbb módja: csupán néhány kattintás, és 0 Ft-ba kerül a felajánlónak. Az így megszerezhető anyagi erőforrás hatalmas segítség a szervezeteknek. 
 A felajánlóknak pedig megadja egy fontos ügy támogatásának élményét. A társadalmi felelősségvállalás egyik alappillére, bárki számára könnyen elérhető.

Alapja lehet további adományozási szokás és felelősebb gondolkodás kialakításának. Sajnos az adó 1% felajánlások száma folyamatosan csökken, így a civilek
jelentős anyagi forrásoktól esnek el. Ez a folyamat megfordítható néhány egyszerű lépéssel!

 Ezért jött létre az Adom az Adóm kezdeményezés.
 Minden fontos információt megtudhattok az országos kezdeményezésről IDE KATTINTVA.

 Csatlakozni pedig IDE KATTINTVA lehet.

https://www.adomazadom.hu/
https://www.adomazadom.hu/csatlakozas


Helyi közösségek támogatása
A TESCO-GLOBAL Zrt. az Effekteam Egyesület közreműködésével kilencedik alkalommal hirdeti meg Ön választ, mi segítünk elnevezésű pályázatát, melynek
célja a helyi közösségek támogatása. A program a vásárlók bevonásával zajlik. A pályázati felhívás célja az áruházak vonzáskörzetében élő helyi közösségek
igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása.

Pályázatot 2021. április 30-án 17:00-ig az ALÁBBI OLDALON található online pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani.
Bővebb információ pedig IDE KATTINTVA érhető el.

Elindult a regisztráció a 13. Szeretethídra
Május 14-15-én szervezi meg tizenharmadik alkalommal Szeretethíd elnevezésű önkéntes akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. A programra olyan
magánszemélyek és közösségek jelentkezését várják, akik saját lakókörnyezetükben szívesen végeznének önkéntes tevékenységet. A regisztráció március 22-
én indult a szeretethid.hu honlapon. Az idei programmal csatlakozott a Szeretetszolgálat az Önkéntesség Magyarországi Éve kezdeményezéshez, melynek
célja a társadalmi felelősségvállalás és az önkéntesség szerepének hangsúlyozása.
Minden információ és regisztráció IDE KATTINTVA érhető el.

Elindult a Három Királyfi petíciója a kívánt gyerekekért
A magyar családokban még mindig kevesebb gyermek születik, mint amennyit szüleik terveznek. A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom aláírásgyűjtést
indított a kívánt gyermekek megszületéséért. Csatlakozás a petícióhoz IDE KATTINTVA lehet.

 

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.

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

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.

http://tesco.hu/kozosseg
https://tesco.hu/kozosseg/?fbclid=IwAR146oDi-i8HOPFft3nQLOAqbmvcD1sbUwbbBEE20aUL6npg7DWaljwDe9A
https://szeretethid.hu/
https://jobbadni.hu/hirek/elindult-a-regisztracio-a-13-szeretethidra/?fbclid=IwAR3CAqvhfp708CRP51L8ImjcWlVf0B6ps-jKbFmY4PnSlvCZqNGzkdlq-0M
https://www.haromkiralyfi.hu/nyilatkozat
https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/mennyi-is-2021-01-01-tol/


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

Részletek és bővebb információ elérhető az MFB OLDALÁN és a CIVILKÖZPONT WEBOLDALUNKON.

Odaadó Portál
Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők!
Tisztelt Szakmai Partnereink!

Kérjük, engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a Civil út Alapítvány kezdeményezésére létrehozott Odaadó Portált. 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 Odaadó Portált, 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 NYITHAT meg PDF formátumban.

 JÓ TUDNI
 

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

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

Ú

https://www.mfb.hu/vallalkozasok/mukodo/hitel/kamatmentes-ujrainditasi-gyorskolcson-hitelprogram-t199-p199
https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/mar-elerheto-a-kamatmentes-ujrainditasi-gyorskolcson-orszagszerte-az-mfb-pontokon/
https://www.odaado.hu/
https://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: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:morneo@morneo.net?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se


 - Új és használt számítógépek és notebook összeállításában, beszerzésében, beüzemelésében való tanácsadás
 - Eseti és rendszeres havi szerződéses karbantartásról általános tájékoztatás
 - Vezetékes / vezeték nélküli hálózatok kiépítése és üzemeltetésében tanácsadás
 - Tárhely és weboldalak elkészítéséről, fejlesztéséről, üzemeltetéséről tanácsadás
 - Számlázz.hu online számlázó rendszer bevezetéséről, NAV 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
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