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

KIEMELT HÍREK
Jó helyre megy – döntsön adója civil 1%-ának felajánlásáról!

Kérjük, adója 1%-val segítse sokszínű munkánkat, hogy mi is segíthessük a hozzánk fordulókat.

Csaknem negyed évszázada minden adózó magyar állampolgár saját maga dönthet személyi jövedelemadója civil 1%-ának sorsáról. 2021-ben is felajánlhatja
adója egy százalékát azoknak a civil szervezeteknek, amelyek a járványhelyzet idején is bizonyították, hogy azonnali és hatékony segítséget tudnak nyújtani,
vagy azon szervezeteknek, amelyek már felkészültek rá, hogy rendezvényeikkel és programjaikkal hamarosan ismét színesítsék a mindennapjainkat.

Az idei évben a megyei és fővárosi Civil Közösségi Szolgáltató Központok hálózata is segítséget szeretne nyújtani a civil 1%-ról való rendelkezéssel
kapcsolatban, ugyanakkor országszerte szeretné felhívni a figyelmet a segítségnyújtás és társadalmi felelősségvállalás fontosságára.

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a civil szervezetek egész évben önzetlenül segítenek nekünk, és tevékenységükkel közvetett vagy közvetlen módon
élhetőbbé teszik mindannyiunk életét. A civil egy százalékról való rendelkezés felfogható tehát úgy is, hogy - ha csekély módon is, de – viszonozhatjuk civiljeink
önzetlen munkáját a május 20-ig terjedő felajánlási időszakban.

Az ALÁBBI linken megtekinthetik a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ kampányfilmjét.

Kérjük, adója 1%-val segítse sokszínű munkánkat, hogy mi is segíthessük a hozzánk fordulókat. Támogassa a megyei civil szervezetek koordinátorát, a Békés
megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központot.

Az Egyensúly AE Egyesület adószáma: 18387452-1-04

 

Javában zajlik megyei civil partnereink bemutatása az adó 1 %-os felajánlás időszakában
A Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ közösségi oldalán teret és lehetőséget biztosítunk a Békés megyében élő és tevékenykedő civil
szervezetek bemutatkozásához. Képekkel és rövid kampányszöveggel hívjuk fel a figyelmet szorgos és áldozatos munkájukra. A bemutatkozó posztokban
minden partnerünk adószáma megtalálható. A 2021. évre regisztrált, szja 1%-os felajánlásra jogosult civil kedvezményezettek (Békés megye vonatkozásában)
az ALÁBBI listán megtekinthetőek.

HÍREK
Megtartottuk az idei év harmadik sajtóreggelijét

Május 05-én civil szervezeteket bemutató sajtóreggelit tartottunk Mezőberényben, a Madarász Lovastanyán. Az eseményen tartott köszöntőjében Siklósi István
polgármester elmondta, nagyon büszkék civil szervezeteikre, amelyek tagjai nagyon sokat tesznek hozzá, hogy a város még élhetőbb legyen. További
részletekért KATTINTSON IDE. Az eseményről készített videót pedig IDE KATTINTVA tekinthetik meg.

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.

https://civil.info.hu/media/AEegyesulet5_4757.mp4
https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/
https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/ismet-sajtoreggeliztunk-ezuttal-mezoberenyben/
https://youtu.be/bW76qyk2kps


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. További információt pedig IDE KATTINTVA olvashatnak.

 

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 ITT és ITT érhetőek el.

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

AKTUALITÁSOK
Civil gazdálkodási képzés

   

A meghívók megtekintéséhez kattintson rájuk

Az idei évben is két alkalommal tartunk ingyenes civil gazdálkodás képzést a megyei civil szervezetek képviselői számára. 2021. május 25-én Mezőkovácsházán,
május 26-án pedig Mezőberényben.

A járványhelyzetre való tekintettel és az előadó termek befogadóképességéhez mérten, a biztonsági előírásokat betartva egy-egy helyszínen 25 főnek van
lehetősége részt venni, ezért kérjük a jelentkezőket, hogy egy szervezettől csak egy fő regisztráljon a képzésre. 

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://youtu.be/Sd5gHcK0cdw
https://youtu.be/x6SItOL0hX4
https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/hirlevel/2021-05-11/meghivo_mezokovacshaza_20210525_gazd.kepzes.pdf
https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/hirlevel/2021-05-11/meghivo_mezobereny_20210526_gazd.kepzes.pdf


Fontos! A képzésen csak védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek vehetnek részt, amelyet a helyszínen szükséges felmutatni. A védettségi
igazolvány csak személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel együtt érvényes.

Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet 2021.05.17-ig: civilkozpontbekes@gmail.com. Kérjük az e-mailben feltünteni, hogy a képzés melyik napjára jelentkezik.

 

„Újra gyermeknek érezheted magad”  - Nagymozgásos játékok kipróbálása civil szervezetek képviselői számára

2021. június 04-én nagymozgásos játékok – csapatépítő, közösségfejlesztő játékok - kipróbálására 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.

Életünket végig kíséri, átszövi a játék. Játszunk, ahogy fejlődünk, amikor nevelünk, játszunk, hogy tanuljunk, hogy tanítsunk, játszunk, hogy szórakozzunk, hogy

szórakoztassunk.A Vár-Játék csapata sok éves tapasztalattal segítségére lehetnek intézmények szabadidős programjaihoz, gyermekrendezvényeihez nívós,
fejlesztő játékokkal, eszközökkel, programszervezéssel és szolgáltatással. Óvodák, iskolák, nevelési tanácsadók, játszóházak, céges rendezvények, csapatépítő
délutánok, egyéb intézmények profiljába illeszkedő, különböző fejlesztési célokra kidolgozott, részletes ajánlataik rugalmasan illeszkednek a megrendelő
lehetőségeihez, körülményeihez, elképzeléseihez, megnyert pályázataihoz, akár rendezvényről, akár beruházásról legyen szó.

Rendelkezésre állnak folyamatosan bővülő kínálatukkal, szakmai ismereteikkel, piaci kapcsolataikkal mind a célközönséget, mind az eszközöket, berendezéseket
illetően.

Játszunk, mert játszani jó!
A játék cselekvés, eszköz, jelenség... Időtöltés, versengés, kaland... Varázslat!

Gyere és próbáld ki MOBIL JÁTSZÓHÁZUKAT!

Helyszín: 5600 Békéscsaba, Bankó András u. 44.  

Időpont: 2021. 06. 04. (péntek) 10:00 – 14:00

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 az
ALÁBBI weboldalon. A szervezők a jelentkezőket központi kommunikációval segítik munkájukban.

 

A 2020. évi PK-641, valamint PK-642 nyomtatványokkal kapcsolatos felhívás!

Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy a 2020. évi beszámoló benyújtásához szükséges PK-641, valamint PK-642 nyomtatványok frissítésre kerültek. 
A változások a mérleg, eredménylevezetés/eredménykimutatás és közhasznúsági melléklet mezőit nem érintik.

A frissített 1.3 verziószámú nyomtatványok 2021. április 26-tól érhetőek el az ALÁBBI weboldalon.

EGYÉB
Többfunkciós játékasztal ifjúsági közösségi tereknek

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság ifjúsági közösségek, közösségi terek és szervezetek számára írt ki pályázatot, annak érdekében, hogy a
Smartindy Kft. által felajánlott használt, többfunkciós játékasztal számára a legjobb helyet találja meg, ahol a támogatással segíteni tudunk a közösség hasznos
szabadidő eltöltéséhez.

A pályázat kiírásával és a közösségi oldalon zajló szavazás célja, hogy hozzájáruljunk a fiatalok közösségeinek és közösségi tereinek láthatóbbá tételéhez. A
részvétel ösztönzése céljából a közönségszavazáson legjobban szereplő pályázó számára egy ajándékcsomagot biztosítanak, amelynek a szakmai
kiadványokon és ajándéktárgyakon kívül része egy maximum egy napos időtartamú közösségépítő rendezvény lebonyolítása is. 

A felhívás az ALÁBBI linken érhető el.

 

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. Az oldal IDE KATTINTVA tekinthető meg.

 

Figyelem! Változás az ÁNYK-nyomtatványok letöltése során - Civil beszámolók

Bővebben az ALÁBBI LINKEN lehet tájékozódni.

 

Továbbra sem lehet személyes jelenléttel ülést tartani

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó
kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet szerint:
Továbbra sem lehet személyes jelenléttel járó testületi ülést tartani és tilos továbbra is rendezvények tartása.
(A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020.(IV.10.) Kormányrendelet )
Az egyesületeknek a személyes megjelenéssel járó ülésezés alapvetően tilos, helyette a rendeletben foglalt szabályok szerint lehet határozatokat hozni.

mailto:civilkozpontbekes@gmail.com
mailto:civilkozpontbekes@gmail.com
https://kozossegekhete.hu/
https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok
https://gyiot.hu/hirek/palyazat-tobbfunkcios-jatekasztal-elnyeresere/
https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/partnerkereses/civil-szervezeti-kereso/
https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok?fbclid=IwAR1mu8suU2curTOfZo4yIkC9HQkmKBuayUnXVbQ98qyklu6anWj0rdFN9xE


e-ülés (ülés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével, pl. Skype, Zoom) tartható, VAGY
(ha törvény ezt a lehetőséget nem zárja ki), akár ülés nélkül is hozható határozat.

A civil szervezetek életét érintő feladatok ellátása, valamint a beszámoló elfogadásakor a fenti szabályokat szíveskedjenek hangsúlyosan szem előtt tartani.
A  vonatkozó rendelkezések összefoglalóját az alábbi linken olvashatják.

Részletekért KATTINTSON IDE. 
 

TANÁCSADÓINK
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
 - Vezetékes / vezeték nélküli hálózatok kiépítése és üzemeltetésében tanácsadás
 - Tárhely és weboldalak elkészítéséről, fejlesztéséről, üzemeltetéséről tanácsadás
 - Számlázz.hu online számlázó rendszer bevezetéséről, NAV összekötéséről tanácsadás
 - SumUP mobil bankkártya terminál beszerzése, használata havidíj és hűségidő nélkül mindössze 1.95% forgalmi jutalék melett
 - marketing tanácsadás (web, designe, arculat, reklám, Facebook, Instagramm, Google, stb.) 

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

http://zalacivil.hu/wp-content/uploads/2021/05/A-civil-szervezetek-m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9se-a-vesz%C3%A9lyhelyzet-idej%C3%A9n.pdf?fbclid=IwAR0rUujXUuodt4F04QTi2i6Du4f47n5-9IF8dOvKQFaMQR-zhmd3mGlt7MU
mailto:futaki.meri@t-email.hu?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se
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mailto:juela@invitel.hu?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se
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