
 

Tisztelt Partnerünk!

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

HÍREK
Békéscsabára érkezett az országos civil fórum

Augusztusban Civil kerekasztal beszélgetés helyszíne volt székházunk, ahol a civil szervezetek aktuális helyzete volt a beszélgetés legfontosabb témája.

A Békés megyei látogatás a fórumsorozat 35. állomása volt. Olvassatok bővebben a rendezvényünkről az ALÁBBI LINKEN.

AKTUALITÁSOK
GAZDASÁGI KÉPZÉS CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA

https://t.ly/hWSu


A rendezvényre regisztrálni az ALÁBBI Google űrlapon lehet 2021. 09. 17-ig.

CIVIL INFO - NEA 2022.

https://t.ly/tK7L


A rendezvényre egy szervezettől 2 fő regisztrálhat az ALÁBBI Google űrlapon 2021. 09. 17-ig.

Meghívó -  EU ifjúsági stratégia helyben

OROSHÁZA ÉS SZEGED❗ 
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság szeptember 13-án, 10 órai kezdettel Orosházán, szeptember 14-én pedig Szegeden rendezi meg Fiatalok a
településeken - az EU ifjúsági stratégiája helyben című tájékoztató rendezvényét az ifjúsági szakma érintettjei számára! További információ és jelentkezés a Van
benne valami⁉  honlapjáról érhető el IDE KATTINTVA.

Az orosházi rendezvény eseménye IDE KATTINTVA nyitható meg,
a szegedi rendezvény eseménye pedig IDE KATTINTVA nyitható meg.

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
Pályázati kiírás nemzetiségi civil szervezetek 2022. évi tevékenységének támogatására

Már elérhető a nemzetiségi pályázat.
 - Igényelhető támogatás: 300.000 - 5.000.000 forint
 - Benyújtási határidő: 2021. szeptember 30. 16:0

További információkáért KATTINTSON IDE.

Városi Civil Alap - eredmények

https://t.ly/X16W
https://t.ly/v68C
https://t.ly/2416
https://t.ly/nict
https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/wp-content/uploads/2021/08/var_jatek_kiadvany-1.pdf
https://youtu.be/bW76qyk2kps
https://t.ly/2hBk


Megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című
alprogram pályázati kiírásainak eredményei.

További információkáért KATTINTSON IDE.

Pályázati kiírás családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde-fejlesztésre nem önkormányzati fenntartók részére (CSP-HB-21-A Családi
bölcsőde és CSP-HB-21-B Munkahelyi bölcsőde)

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet Magyarország területén családi bölcsődei és munkahelyi bölcsődei férőhelyek kialakításának és
fejlesztésének támogatására.
-    Igényelhető támogatás: legfeljebb 24 000 000 Ft
-    Benyújtási határidő: 2021. szeptember 15. 23:59 ór

További információkáért KATTINTSON IDE.

Mastercard Pro Bono Program 2021 - beadási határidő módosítás

Mastercard budapesti irodája az Önkéntes Központ Alapítvány közreműködésével 2021-ben is meghirdette pro bono programját, mellyel civil szervezeteket és
társadalmi vállalkozásokat kíván támogatni.  A cég már hatodik alkalommal nyújt szakértői támogatást nonprofit szervezetek számára.
Módosított határidő: 2021. szeptember 20

További információkáért KATTINTSON IDE.

Már elérhető a 21EGYREG nyomtatvány

Az online űrlap kitöltése minden olyan jogosult civil szervezet számára szükséges, amely 2022-ben SZJA1%-ot tervez fogadni. 
Beküldési határidő: szeptember 30. 
Azon szervezeteknek, amelyek a korábbi években már regisztráltak, nem szükséges újból kitölteni az adatlapot

További információkáért KATTINTSON IDE.

“Együtt. Újra.” A civil közösségi élet újraindulásának bemutatása fiatal szemmel – fotópályázati lehetőség

Együtt. Újra. Határidő: szeptember 19.
A  Nemzeti Ifjúsági Tanács / National Youth Council of Hungary  fotópályázatot hirdet, amelynek célja a civil szervezetek programjainak és a közösségi élet
újraindulásának bemutatása.
A pályázaton  valamely civil szervezettel kapcsolatban álló, 18-35 év közti fiatalok indulhatnak. Szeptember 19. éjfélig jelentkezhettek egy fotó benyújtásával,
mely szerintetek a  leginkább tükrözi a hazai civil közösségi élet pandémia utáni újraindulását. 
A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, a legjobb fényképek pénzjutalomban részesülnek, illetve közönségszavazásra is sor kerül majd a NIT
Facebook-felületén egy különdíjért.
A pályázat részletei és a kép benyújtására létrehozott felület IDE KATTINTVA érhetőek el.

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
 

Civil jogi tanácsadó: Dr. Futaki Géza Istvánné (futaki.meri@t-email.hu | +36 30 938 4777)

Civil jogi tanácsadás: Dr. Kopcsák Zoltán (dr.kopcsakz@globonet.hu | +36 30 606 6160)

Civil könyvelési tanácsadás: Szegediné Lisovszki Piroska (szegedinelpiroska@gmail.com | +36 30 743 0091)

Civil könyvelési tanácsadás: Borbély Ferenc (juela@invitel.hu | +36 30 173 8493)

Civil pályázati szakértő: Gyebnár Péter (civilforrasbekes@gmail.com | +36 30 654 1686)

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

Informatika tanácsadás: Balogh Gergely (morneo@morneo.net | +36 30 354 2490) 

Külkapcsolatokért felelős tanácsadó: Kocziha Attila (attila.kocziha@yahoo.com | +36 20 484 8997)

Kommunikációs tanácsadás: Botyánszky Mária (botyanszkym@gmail.com | +36 20 923 6484)

Pályázati (NEA, Bethlen Alapkezelő) tanácsadó: Schriffertné Lócskai Henriett (henriett.cic@gmail.com | +36 20 319 3591)
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Tisztelettel,
Herczegné Számel Annamária

irodavezető


