
 

Tisztelt Partnerünk!

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

HÍREK
Meghosszabbítva a SZÉP-kártyára vonatkozó jogszabályok hatálya

A kormány 2021. december 31-ig meghosszabbította a SZÉP-kártyára szociális hozzájárulási adó mentesen utalható összegek mértékére vonatkozó
jogszabályok hatályát. A 2020-ban indított, a hazai vendéglátást és turizmust támogatni szándékozó intézkedések így most tovább folytatódnak, olvasható a
Könyveléscentrum oldalán IDE KATTINTVA.

 

Meséld el! – Hogy ne csak a tesztek legyenek pozitívak!

A Médiaunió Alapítvány szeretné összegyűjteni és bemutatni a koronavírus-járvány pozitív tanulságait, a családok összetartását, az emberek egymást segítő
viselkedését, a társadalmi szolidaritást. A Médiaunió ezért pályázatot hirdet a legszebb, leghumánusabb történetek összegyűjtésére, amelyek közül néhányból
kisfilmet is forgat.

A világjárvány Magyarország lakosságának életét is átalakította, és sok családot ért veszteség. Sokan voltak azonban, akik példamutatásukkal és kitartásukkal a
legnehezebb időszakban is erőt adtak családjuknak, szeretteiknek. A Médiaunió Alapítvány arra vállalkozik, hogy összegyűjti az emberek pozitív családi
történeteit és néhányunkból kisfilmet forgat.

Bővebb információért KATTINTSON IDE.

 

Nonprofit szervezetek adózása 2021 - letölthető információs kisokos

Ez az információs füzet a nonprofit szektorban tevékenykedő jogi személyek, egyesületek, köztestületek, alapítványok adózásával kapcsolatos átfogó
szabályokat, valamint a közhasznú, illetve a közhasznú besorolással nem rendelkező nonprofit szervezetek közötti adózási különbségeket tartalmazza.

Bővebb információért KATTINTSON IDE.

 

Konferencia Európa Jövőjéről 🇭🇺🇪🇺 Civileknek is

A projekt 2022-ig platformot biztosít az európai állampolgároknak, ahol megvitathatják Európa jövőjét, illetve részt vehetnek az ezzel kapcsolatos
eszmecserében.

Civil szervezetként is lehetőség van részt venni a programokon az alábbi három módon: 
  �  a szervezet megosztja ötleteit, 
  �  ellátogat egy hozzá közeli eseményre, vagy 
  �  részt vesz egy online eseményen, illetve megszervezi a saját személyes és/vagy online eseményét a Konferencia részeként.

Bővebb információért KATTINTSON IDE.

 

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

A Vár-Játék online katalógusa az alábbi linken megtekinthető IDE KATTINTVA.

PÁLYÁZATOK
🚗 Civil szervezetek is pályázhatnak elektromos gépjárművekre

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Klímavédelmi akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tesz közzé elektromos gépjármű és segédmotoros
kerékpár (robogó) beszerzésének támogatására. Pályázatot benyújtani jogosultak köre magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező civil
szervezet is.

További információkáért KATTINTSON IDE.

 

Pályázat a közművelődési intézmény és közművelődési minőség díjakra!

https://www.bmkik.hu/index.php?id=2998
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Meseld-el-Hogy-ne-csak-a-tesztek-legyenek-pozitivak
https://www.nav.gov.hu/search/searchresults?query=nonprofit
https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/wp-content/uploads/2021/08/var_jatek_kiadvany-1.pdf
https://youtu.be/bW76qyk2kps
https://pafi.hu/p/megfizetheto-aru-elektromos-gepjarmu-es-segedmotoros-kerekpar-robogo-beszerzesenek-tamogatasa-zfr-d-o-2020


A Minősített Közművelődési Intézmény Címre és Közművelődési Minőség Díjra kiírt pályázat célja a közművelődési tevékenységet végző intézmények
minőségorientált működésre ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés területén elért eredményeik elismerése.

A Minősített Közművelődési Intézmény Cím a kiemelkedő teljesítményt nyújtó közművelődési intézményeknek adományozható. Közművelődési Minőség Díjra
pedig azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek korábban már elnyerték a Minősített Közművelődési Intézmény Címet.

Határidő: 2021.08.31.

További információkáért KATTINTSON IDE.

 

Pályázat vak és gyengénlátó írók számára

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) harminc év után újra meghirdeti a Vak és gyengénlátó írók és költők antológiája határokon
átívelő Kárpát-medencei szépirodalmi pályázatot. Jelen felhívás célja, hogy publikációs lehetőséget biztosítson a Kárpát-medencei szépirodalmi műveket író
látássérült alkotóknak, összegyűjtve és rendszerezve ezen speciális alkotói kör munkásságát. Az antológia síkírásban, hangos és Braille változatban is
megjelenik.
Határidő: 2021. 09. 30.

További információkáért KATTINTSON IDE.

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 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 vagy 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

https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Palyazat-Minositett-Kozmuvelodesi-Intezmeny-Cimre-es-Kozmuvelodesi-Minoseg-Dijra-2021
https://www.mvgyosz.hu/kiemelt-hirek-esemenyek/elerheto-a-vak-es-gyengenlato-koltok-es-irok-antologiaja-ii-szepirodalmi-palyazat-felhivasa/
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
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


 - 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: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

