
 

 

Tisztelt :feliratkozo_nev+Partnerünk:!

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

KIEMELT HÍREK
Megjelentek a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében meghirdetett kiírások eredményei

Az eredményeket IDE KATTINTVA tekinthetik meg.

Elsőként szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki az általunk bemutatott Békés megyei civil szervezetek valamelyikének ajánlotta fel személyi
jövedelemadója 1 %-át, illetve segítette kampányunk sikerességét. Civil partnereink nevében köszönjük a bizalmat és az ajánlásokat, amelyeket a működéshez
és a célok megvalósításához használunk majd fel.  

V. Civil Véradás

Ajánljuk kedves Partnereink figyelmébe a V. Civil Véradás szeptemberi időpontjait:
Időpont:

2021. 09. 06. (08:00-18:00)
2021. 09. 09. (11:00-16:00)

Helyszín: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 20.

A három legtöbb véradót delegáló civil szervezeteket 10.000.- , 15.000.- , 25.000 Ft értékben  ajándékutalványokkal jutalmazzuk!

AKTUALITÁSOK
Európai Szolidaritási Testület - Támogató Program önkéntes projektekhez

A Testület a 2021-27-es időszakában kiemelt prioritásként kezeli az ifjúság bevonását és aktivizálását.

Az egyik fő pályázattípus az (egyéni és csoportos) Önkéntesség. Pályázni csak azoknak a szervezeteknek lesz lehetősége, akik a Tempus Közalapítvány által
menedzselt tanúsítvánnyal rendelkeznek.

A Tanúsítvány megszerzéséhez egy 20 órás, ingyenes képzésen szükséges részt venni, amelyre egész évben nyitva áll a jelentkezés lehetősége. 

A Támogató Programot különösen ajánljuk mindenkinek, aki szívesen foglalkozik/foglalkozna fiatal önkéntesekkel. A Programban való részvétel nem jelent
semmilyen kötelezettséget.

További részletek az ESZT célkitűzéseiről IDE KATTINTVA érhetőek el.

Elindult a HANGOS SZEMLE

A hazai önkéntesség elméleti, gyakorlati és módszertani online folyóirata, az Önkéntes Szemle, ingyenesen elérhető. Megjelenik évente négy alkalommal,
magyar nyelven. Elindult és hétről-hétre jelentkezik az Önkéntes Szemle youtube csatornája, a Hangos Szemle azzal a céllal, hogy egy rövid beszélgetés
keretében kedvet csináljanak az egyes cikkekhez, illetve bemutassák a szerzőket.
Bővebb információkért KATTINTSON IDE. 

Fontos változás 2021. július 1. napjától az egyesületek és alapítványok beszámolóival kapcsolatban

A civil szervezetek — így például alapítványok és egyesületek számára előírt beszámolási kötelezettség teljesítésének módja  megváltozik,  és 2021.  július  1.
napjától a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet elektronikus úton kell megküldeni a bíróság részére azon civil szervezeteknek, amelyeknek a
mérlegfőösszege eléri az ötmillió forintot. E változás a következő civil szervezeteket érinti:

a  Magyarországon  nyilvántartásba  vett  egyesületeket a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével
az alapítványokat - a közalapítvány és a párt- alapítvány kivételével

Az elektronikus eljárásra kötelezett kérelmezőknek változatlanul    elektronikus    úton    kell    megküldeni a bíróság részére a beszámolót és a közhasznúsági
mellékletet.

A civil szervezetek beszámolóira vonatkozó alapvető szabályokat az egyesülési jogról, a közhasznúsági jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény tartalmazza.
FORRÁS.

https://bgazrt.hu/megjelentek-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-meghirdetett-kiirasok-eredmenyei-2/
https://szolidaritasitestulet.hu/szervezeteknek-az-europai-szolidaritasi-testuletrol?fbclid=IwAR2jUy4WzppOdmPo5P5jmU4JMRS-2wQ6AvQsr-T-ttRcIB8KYlqYCs3hqpc
https://www.onkentesszemle.hu/?fbclid=IwAR3_fwPoXe88k1lPlaAyyAZ8ODUwT7EorAVieJ9_pV3VpwH1MstuWBPA8fI
https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/


Tizennyolc és a Tizenkilenc

Az Udvari Kamaraszínház az egyetlen színtársulat a Kárpát-medencében, amely kizárólag a jelenünket eredményező múltunkból meríti a témát darabjaihoz, a
színpadra vitelüket pedig komoly kutatómunka előzi meg. A társulat az egész Kárpát-medence területén bemutatja előadásait Királyhelmectől Karancsig, Zentától
Budapestig, Sepsiszentgyörgytől Körmendig.

Keressük azokat a civil szervezeteket az országban, amelyek tagjaikat kulturális élmény köré kívánják szervezni, amelyek a magyar kultúra közvetítését tartják
elsődleges feladatuknak. Azon szervezetek számára kínáljuk színházi előadásink meghívását, amelyek pályáznak arra, hogy a nemzeti önazonosságot erősítő
előadásokat, programokat szervezzenek és elősegítik a közéletben való felkészült részvételt tagjaik számára.

Lehetőség nyílik a Déryné Program keretein belül a mellékelt online prospektusból a Tizennyolc és a Tizenkilenc című előadásink ingyenes meghívására,
mindössze a helyi művelődési háznak kell regisztrálnia a programba és az EMMI támogatásával ingyenesen lépfel társulatunk a helyi közönség tiszteletére.
Azáltal, hogy a nézőket civil szervezetek toborozzák jelentősen erősödik az adott szervezet közösségformáló ereje. Lehetőséget is teremtettünk ezen
szervezetek számára, hogy felmérjék társadalmi hatásukat a környezetükben. Magas színvonalú színházi élményt kínálunk tagjaik számára és időutazást a
jelenünket eredményező múltunkba. Elérhetőségeink az ALÁBBI online prospektusban megtalálhatók. Tekintsék meg az előadások előzeteseit, az aláhúzott
sorokra kattintva!

PÁLYÁZATOK
Új felhívások a Nemzeti Együttműködési Alap keretében

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai.

Az „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2021.” című, NEAN-KP-1-2021 jelű pályázat célja a civil
szervezetek működésének támogatása.
A kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolójában feltüntetett adomány után járó tíz százalékos
normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a számviteli beszámolóban adományként feltüntetett összeg legalább 100.000,- Ft). Az adományok után járó normatív
kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 750.000,- Ft értékig biztosítható.

A pályázat beadási időszaka: 2021. június 28. 10:00 – 2021. július 28. 12:00
A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.
A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR) lehet benyújtani.

További részletek IDE KATTINTVA érhetőek el.

Megjelent az adományok után járó normatív támogatás pályázati kiírása

A Miniszterelnökség a Nemzeti Együttműködési Alap keretében idén is támogatja azokat a civil szervezeteket, amelyek a megelőző üzleti évben a
beszámolójukban is kimutatott adományokat kaptak.

Igényelhető támogatás: a kapott adomány 10%-a, de legalább 10.000 és legfeljebb 750.000 forint
Benyújtási határidő: 2021. július 28. 12:00
Pályázati díj: 2.000 forint, azonban ha a pályázazó az idei NEA egyszerűsített vagy összevont kiírásaiban pályázott, nem szükséges újra megfizetnie.

További részletek IDE KATTINTVA érhetőek el.

EON partnerségi, és Mastercard pro bono pályázati lehetőségek

A Magyarországon tevékenykedő nagyvállalatok közül néhány évről-évre különböző pénzbeli és szakmai támogatási lehetőséget kínál civil szervezetek részére,
ezek közül most kettőt ajánlunk szíves figyelmükbe: 
!E.ON Adományozási Bizottság felhívása

Elnyerhető támogatás: max. 1.500.000 forint
Benyújtási határidő: több körös, a legkorábbi: július 16.
További részletek IDE KATTINTVA érhetőek el.

Mastercard pro bono program

Elnyerhető támogatás: szakmai együttműködés Üzleti tanácsadás,  Kommunikáció és marketing stratégia,   Értékesítési és szolgáltatásfejlesztési ismeretek
területeken

Benyújtási határidő: 2021. július 26. 18:00
További részletek IDE KATTINTVA érhetőek el.

Önkéntesek jelentkezését várja Fissz Feszt

A Fiatalok Szabadtéri Színpada Fesztivál, vagyis FISSZ FESZT idén másodjára kerül megrendezésre a Dunakeszi Szabadstrandon. A fesztivál célja a vidéki
kulturális és művészeti élet fellendítése, valamint a tehetséges fiatal művészek és alkotók bemutatása. A rendezvényt az Epika Kulturális és Művészeti
Alapítvány szervezi, akik 8-10 fő 18 év feletti önkéntest keresnek az idén július 30. és augusztus 8. között  megrendezésre kerülő fesztiválra.
Július 13-ig lehet önkéntesnek jelentkezni!

További részletek IDE KATTINTVA érhetőek el.

HASZNOS INFORMÁCIÓK
Ingyenes online tréning - A service learning tanítási módszertana

Az Önkéntes Központ Alapítvány az Önkéntesség Magyarországi Éve 2021  (gyermek, család, ifjúság tematikájú Önkéntesség Hete) egyik eseményeként online
tréninget hirdet ifjúsággal foglalkozók számára. A program egy olyan innovatív tanítási módszertannal ismerteti meg a résztvevőket (service-learning), mely során
a fiatalok a közvetlen környezetük igényeire reagálva tanulnak, gyakorlati élettapasztalatok szerzésén keresztül, előre meghatározott tanulási célokkal (pl. a
tantervvel) összhangban.

Az online képzési program időpontja:
 - 2021. augusztus 27. 12.00-17.00 óra
 - 2021. augusztus 28. 10.00-16.00 óra.

https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/hirlevel/2021-07-07/mkuk_kiajanlo_2021.pdf
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-4/?fbclid=IwAR0xqXTKLYpw8F7didyFHeDWVedTdQdyet6EXapx3rYUJIZUc4BmlLL7dvQ
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben/?fbclid=IwAR1MvqB_50D99PEpsu51Bavgj1h3HQstUrmhAxSxf8Fc-S23tgjw5-MLt-M
https://www.eon.hu/hu/rolunk/tarsadalmi-szerepvallalas/tarsadalom/szponzoracio/partnersegek--palyazatok.html
http://www.onkentes.hu/hirek/mastercard-pro-bono-palyazati-lehetoseg-nonprofit-szervezetek-szamara
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben/?fbclid=IwAR1MvqB_50D99PEpsu51Bavgj1h3HQstUrmhAxSxf8Fc-S23tgjw5-MLt-M


A tréningen való részvétel minden résztvevő számára térítésmentes. A program az EduVol projekt keretében valósul meg, melyet az ERASMUS+ program
finanszíroz.

További részletek és a jelentkezési lap elérhető honlapunkon IDE KATTINTVA.

Önkéntes menedzsmentről praktikusan - gyakorlati alapok ősszel

Ősszel ismét megvalósul az Önkéntes menedzsmentről praktikusan – gyakorlati alapok önkéntességről című 16 tanórás képzés, melyre már várják az előzetes
jelentkezéseket.

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001027/2015/D004.
A képzést elvégzők Képzési tanúsítványban részesülnek.

Időpont, helyszín:
 - 2021. szeptember 23-24.
1. nap: online
2. nap: Budapest

A 2 napos képzés célja, hogy átfogó, rendszerezett és alkalmazható tudást biztosítson a civil és az intézményi szféra önkéntesekkel kapcsolatban álló,
önkénteseket szervező munkatársai számára egy önkéntes program megtervezésétől, a toborzáson, kiválasztáson, elismerésen és motiváláson, valamint az
önkéntesek képzésén át a mindennapi menedzsment és kommunikáció módszeres megvalósításáig.
Részletek, felhívás és jelentkezési lap:  

További részletek és a jelentkezési lap elérhető honlapunkon IDE KATTINTVA.

A hazai tehetséges magyar fiatalok nemzetközi versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanulók, csapatok
diákolimpiákon és világversenyeken való részvételének támogatása –pályázat

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a hazai tehetséges magyar fiatalok nemzetközi versenyeken,
valamint a Magyarországot képviselő tanulók, csapatok diákolimpiákon és világversenyeken való részvételének támogatására.

Benyújtási határidő: 2021. július 31. 
Részletek: IDE KATTINTVA.

Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet a Nemzet Fiatal Tehetségeinek támogatására.

Benyújtási határidő: 2021. július 31.
Részletek: IDE KATTINTVA.

 

EGYÉB
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.
 

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, Városi Civil Alap és NEA pályázati rendszerekkel kapcsolatos általános tájékoztatás
 - Projekt eredmények fenntartásával kapcsolatos tanácsadás
 - Projektkommunikáció és kötelező nyilvánosság témában tanácsadás

EU-s pályázati szakértő
Dr. Vizkeletiné Schusztek Krisztina (vschusztek@gmail.com)

http://www.onkentes.hu/hirek/ingyenes-online-trening-service-learning-tanitasi-modszertana
http://www.onkentes.hu/hirek/oenkentes-menedzsmentrol-praktikusan-gyakorlati-alapok-oenkentessegrol-kepzest-hirdetuenk-oszr
https://emet.gov.hu/a-hazai-tehetseges-magyar-fiatalok-nemzetkozi-versenyeken-valamint-a-magyarorszagot-kepviselo-tanulok-csapatok-diakolimpiakon-es-vilagversenyeken-valo-reszvetelenek-tamogatasa-a-palyazat-k/
https://emet.gov.hu/nemzet-fiatal-tehetsegeiert-osztondij-a-palyazat-kodja-ntp-nfto-21/
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:vschusztek@gmail.com?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se


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

irodavezető

 
 

mailto:morneo@morneo.net?subject=Tan%C3%A1csad%C3%A1s%20k%C3%A9r%C3%A9se
https://mikrovps.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

