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

MEGHOSSZABBÍTVA!
Meghosszabbítottuk a jelentkezési határidőt a Civil gazdálkodás képzésre! Várjuk a jelentkezéseket a képzésre 2021. május 20-ig!

   

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. 

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

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
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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.  

Időpontok:

For profit szféra képviselőinek: 2021. 06. 03. (csütörtök) 10:00 - 14:00
Civil szervezetek képviselőinek: 2021. 06. 04. (péntek) 10:00 – 14:00

Fontos, hogy óránként kötött létszámban lehet részt venni a rendezvényen:

10.00-11.00-ig
11.00-12.00-ig
12.00-13.00-ig
13.00-14.00-ig

A rendezvény ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.

Kérjük részvételi szándékát, az adott időpont és létszám megjelölésével (pl. 10:00-11:00 óráig - 3 fő), 2021. május 27-ig jelezze számunkra az alábbi e-mail
címen: civilkozpontbekes@gmail.com

Bármilyen kérdés esetén állunk rendelkezésére az alábbi telefonszámon: +36 70 411 2156

Tisztelettel,
Herczegné Számel Annamária
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