
Tisztelt Partnerünk:!

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

 

Közeledik a határidő! Itt az ideje, hogy rendelkezzünk adónk 1 %-áról.
Kedves Partnereink!

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ kisfilmjét, amelyben bemutatja tevékenységét, valamint a színes megyei civil
életet. Békés megye közel ezer civil szervezetével állunk kapcsolatban.  Szakértőink, tanácsadóink segítik a megyei civil szervezetek munkáit, hírleveleinkkel
információs lehetőséget nyújtunk. Díjmentesen jogi, könyvelési, informatikai, pályázati és külkapcsolati tanácsokat adunk.  Évente több alkalommal biztosítunk
ingyenesen képzési lehetőségeket.

Ne hagyja veszni adója 1 %-át! Támogassa a Békés megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központot!

( https://youtu.be/wsHB1lfvzJI )
A CIP portálon is megtekinthető AZ ALÁBBI linken.

Közérdekű információk
SZJA 1%

Várjuk azon civil szervezetek rövid bemutatkozóit, akik szeretnék ha adó 1%-os kampányukat hirdetnénk közösségi felületeinken. A rövid bemutatkozást,
szervezet pontos nevét, adószámát, elérhetőségeit és a tevékenységet bemutató néhány fényképet az alábbi e-mail címre várjuk 2021. 04. 30-ig:
civilkozpontbekes@gmail.com

Nagymozgásos játékok civil szervezetek számára – Társasjáték Civileknek

2021. június 04-én nagymozgásos játékok – csapatépítő, közösségfejlesztő játékok -  kipróbálásra nyílik lehetőség a civil szervezetek képviselői számára a
Békés Megyei Civil Központ telephelyén. A közösségépítő, csapatépítő játékok akár a későbbiekben hasznosak lehetnek saját szervezetük, rendezvényeik
színesítésére bérlés lehetőséggel. 

Időpont: 2021. 06. 04. (10:00 – 14:00)
 Helyszín: Békéscsaba, Bankó András u. 44.

Kérjük részvételi szándékát 2021. május 25-ig jelezze számunkra az alábbi e-mail címen: civilkozpontbekes@gmail.com

Közösségek hete 2021.

A közösségi értékekre, a közösség megtartó erejére hívja fel a figyelmet az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Közösségek Hete országos
rendezvénysorozat, melyet idén május 10–16. között kerül megrendezésre. A szervezők várják azon civil szervezetek jelentkezését, akik ezen a héten olyan
rendezvényeket szerveznek, amely felhívja a figyelmet a közösségek erejére. Jelentkezni május 7-ig lehet, a programról minden információ megtalálható a
https://kozossegekhete.hu/ oldalon. A szervezők a jelentkezőket központi kommunikációval segítik munkájukban.

Civil szervezeti kereső

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!
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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
 - 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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