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

HÍREINK
Elköltöztünk!

Tájékoztatásul közöljük, hogy irodánk a belvárosba, egy sokkal könnyebben megközelíthető helyre költözött. 
 Új címünk: Wlassics sétány 3. szám.

 Email címünk és telefonszámunk változatlan.
 Szeretettel várunk mindenkit mostantól belvárosi irodánkba!

 

Átadásra került az új Civil Központ iroda



December 09-én délután hivatalosan is megnyitott a Békés Megyei Civil Központ új, belvárosi irodája, melyet Dr. Juhász István, civil ügyekért felelős tanácsnok
köszöntő beszéde után Schriffertné Lócskai Henriett, az Egyensúly AE Egyesület elnöke adott át.
Az eseményről a sajtó is hírt adott a BEHIR és a BEOL.

          

 

Civilek Napja 2022.

Február 4-én kerül megrendezésre a Civilek Napja alkalmából egy nagyszabású, országos Civil Konferencia Budapesten a Grupama Arénában.
 Mostantól várjuk a civil szervezetek képviselőinek jelentkezését, amennyiben szeretnének részt venni a rendezvényen.

 A konferencia tervezett időtartama 10.00 – 16.30 óráig. Részletes információkkal később jelentkezünk.
 A járványügyi szabályozás miatt Békés megyéből 25 főt várnak, az utazást a Békés Megyei Civil Közösségi szolgáltató Központ szervezi, autóbusszal.

 Kérjük, akik szeretnének részt venni a programon, jelezzék felénk igényüket, hogy tervezni tudjunk a létszámmal és az utazással.
 Az előzetes igényfelmérés miatt létrehoztunk egy Google űrlapot, amit ITT lehet elérni.

Fotókiállítás Békéscsabán – Együtt. Újra.

Októberben Budapesten került sor a Nemzeti Ifjúsági Tanács és a Miniszterelnökség „Együtt.Újra” címet viselő fotópályázatának ünnepélyes díjátadójára. 
  Az ünnepséget követően megnyílt a húsz legjobb pályamunkából álló vándorkiállítás, amely a következő hónapokban körbejárja az országot. Öröm és

büszkeség, hogy Békés megyéből két fiatal is a díjazottak között van, Martincsek Csaba és Füredi Ákos.
 A fotókiállítás februárban Békéscsabára érkezik, helyszíne a Csabagyöngye Kulturális Központ.

 A kiállítás időpontja: 2022.02.09-15.
 A megnyitóról következő hírlevelükben adunk tájékoztatást

Adventi Civil Börze

Örömmel vettük partnereink adventi programjairól szóló felhívásait.
 Civil Központunk a jövőben is teret ad a különböző felhívások, programok közzétételének. Várjuk a kommunikálni kívánt események tájékoztatóit, hogy minél

több helyre eljussanak. 
 Szívesen segítünk, hiszen honlapunkon, közösségi médiafelületünkön is megjeleníthetjük, hírlevelünket pedig közel 800 civil partner kapja meg.

 A programokról szóló felhívásokat, egyéb információkat a civilkozpontbekes@gmail.com email címre várjuk.
 A rendezvényekről bővebben Facebook felültünkön tájékozódhatnak.

 

 

PÁLYÁZATOK
Pályázati felhívás ifjúsági együttműködések és projektek megvalósítására

A jövő évi Európai Ifjúsági Év és az Ifjúsági Stratégia célkitűzéseivel összhangban lehetőség van pályázatot benyújtani az Európai Bizottsághoz. 
 Támogatható célok többek között: részvétel, tudatosság, társadalmi aktivitás növelését célzó kezdeményezések

 Igényelhető támogatás: 80.000 - 125.000 EUR
 Benyújtási határidő: 2021. december 15. 

 További részletekért kattintson IDE.

Pályázati felhívás egészségügyi szűrőbuszok igénybevételéhez

A Generali a Biztonságért Alapítvány pályázatot hirdet, amely keretében közösségek és szervezetek igényelhetnek ingyenes szűréseket.
 Benyújtási határidő: folyamatos 

 Megvalósítási határidő: 2021. december 31. 
 További részletekért kattintson IDE.

A nagy sikerre való tekintettel 2022. évben is folytatódik az Aktív Magyarország Program

A palyazat.gov.hu oldalon az Aktív Magyarország Program keretében az alábbi felhívások kerültek megjelentetésre:
 - Országos Bringapark Program 2022 (AOFK-1.2.1-21), valamint

 - Országos Futópálya-építési Program 2022 (AOFK-1.1.1-21)
 A pályázati felhívások ITT és ITT érhetőek el:

  

AKTUALITÁSOK
Keressük 2021. legjobb civil jogászát és könyvelőjét

https://behir.hu/uj-belvarosi-iroda-segiti-az-egyensuly-ae-egyesulet-munkajat
https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2021/12/bekescsaba-belvarosban-varjak-tanacsokkal-a-civil-szervezeteket
https://docs.google.com/forms/d/13e8riw0tVXXKvhPAjb9Ct9zAtzxLtq89EeHz6Q_j7mM/viewform?edit_requested=true
https://ec.europa.eu/.../topic.../erasmus-youth-2022-csc-og?fbclid=IwAR1NPINvHZGJLcFTIvng4xztSr46ed0vDr8XorYtNIQUjNMyTaGmlHijmdQ
https://alapitvany.generali.hu/palyazatok/szurobusz-103?fbclid=IwAR2YmvZFIoC_37aUoeU4LcTte-kjtMBCBBMoONX9d_YOHon1VQv1n4IhnOo
https://www.palyazat.gov.hu/
https://www.palyazat.gov.hu/orszagos_bringapark_program
https://www.palyazat.gov.hu/orszagos_futopalya_epitesi_program


Az ajánlásokat január 14-ig várjuk!

 

Letölthető okos füzeteket ajánlunk a civil szervezetek figyelmébe

A dokumentumok több témában is hasznos ismereteket tartalmaznak, melyek segítik a civil szervezetek életét, mindennapi munkáját.
 Letöltés ITT.

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.

 

https://bit.ly/3k5URGp
https://civilkozpont.egyensulyaeegyesulet.hu/partnerkereses/civil-szervezeti-kereso/


 

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)

mailto:civilkozpontbekes@gmail.com?subject=Jelentkez%C3%A9s%20az%20adatb%C3%A1zisba


Tisztelettel,
Herczegné Számel Annamária

irodavezető


