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A pályázat célja: a civil szervezetek mű-
ködéséhez való hozzájárulás.

A működési költség a projekteket- és 
szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, 
fejlesztő és adminisztráló, a törvények-
nek való megfelelést segítő és a szervezet 
cél szerinti tevékenységek feltételeinek 
biztosítása érdekében felmerült kiadás.

Az alábbi szervezetek nyújthatják be 
papíralapú vagy elektronikus pályáza-
tukat:

a) társadalmi szervezetek vagy alapít-
ványok, amelyeket a bíróság 2009. dec-
ember 31.-ig jogerősen nyilvántartásba 
vett, és az alapszabályuknak, illetve ala-
pító okiratuknak megfelelő tevékenysé-
güket ténylegesen folytatják,

b) a Dél-alföldi régióban (Bács-Kiskun, 
Békés, Csongrád megyékben) van a 
székhelyük, valamint
c) az Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerben (EPER) 
regisztráltak
A támogatási időszak és a támogatás 
formája:
A támogatás a pályázó által a pályázat-
ban megjelölt, 2011. június 1. és 2011. 
szeptember 30. közé eső időszakban fel-
merült működési költségeihez és ugyan-
ezen időszakban működéséhez kapcso-
lódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott 
vissza nem térítendő támogatás.
A támogatható működési kiadások körét 
a részletes pályázati útmutató 3.3. pontja 
tartalmazza.

Működési pályázatok esetében legalább 
az igényelt összeg 10%-ának megfelelő 
elvárt önrészt kell biztosítani.

Beadási határidő: 2011. március 3. 

A pályázati kiírás elektronikus úton le-
tölthető a www.nca.hu, www.kim.gov.hu, 
valamint

a www.wekerle.gov.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további in-
formációkat az ingyenesen hétfőtől-csü-
törtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 
óra között hívható a 1/301-3200 telefon-
számon, valamint az

info@wekerle.gov.hu e-mail címen is 
kaphatnak.

Az NCA Dél-alföldi Regionális Kollégiuma pályázatot hirdet 
civil szervezetek működésének támogatására  

(Pályázat kódja: NCA-DA-11)

Felhívjuk a figyelmet, hogy az NCA pályázatok benyújtásával és EPER regisztrációval kap-
csolatos kérdéskörökben tanácsadást nyújt a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete 

(Békés Megyei Civil Szolgáltató Központ), Ibsen ház - Békéscsaba Andrássy út 3.  
Információ: Telefon: 66/333-263 E-mail: civil@kfbme.hu
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A Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat, Körösök Vidéke Egyesület a 
TÁMOP-3.2.3-08/2-2009. keretében, 
2010-ben 180 órás Kulturális projekt 
ciklus menedzsment (KPCM) képzést 
valósított meg térítésmentesen 100 fő 
számára. A képzést főként a kulturális 
területen tevékenykedő civil szerveze-
tek tagjainak, közművelődési, közgyűj-
teményi intézmények munkatársainak 
ajánlották, de média-szakemberek, 
önkormányzati dolgozók, oktatásban 
tevékenykedők, egyetemisták is je-
lentkeztek, s sikeresen elvégezték azt. 
A képzésen résztvevők a szervezőkkel 
megállapodtak abban, hogy a további-
akban is szívesen fogadják a kulturális-
közművelődési szakmai programaján-
latokat. 

A nyertes TÁMOP projekt lehetősé-
get biztosított a TIT számára egy közmű-
velődési tanácskozás megrendezésére 
is, s a Magyar Kultúra Napja jó alkalmat 
szolgáltatott ehhez. A konferencia meg-
szervezésére, lebonyolítására a Békés 
Megyei Népművészeti Egyesület kapta 
meg a lehetőséget. A felhívást a szerve-
zők eljuttatták a KPCM képzés résztve-
vőihez, de – tekintve, hogy nyitott ren-
dezvényt szerveztek – más érdeklődők 
is regisztrálhattak, s regisztráltak is. A 
tanácskozást nagy érdeklődés kísérte, 
alig egy hét alatt több mint 50 fő je-
lentkezett, hogy szeretné meghallgatni 

az előadásokat. Pelle Tamásné igazgató, 
projektmenedzser köszöntőjét követő-
en Bagyinszki Zoltán, a Gyulai Önkor-
mányzati Hivatal főtanácsosa mutatta 
be városa közművelődési tevékenysé-
gét, s annak forrásait. Feltöltődés volt 
végighallgatni a közvetlen hangnemű 
előadást, mely gazdag, sokszínű kultu-
rális életről adott képet. Tudjuk, hogy a 
kultúrához is, mint a háborúhoz, igen-
csak szükséges a pénz (és pénz és pénz), 
ám az is kiderült, hogy sokat ér a civil 
összefogás, a tenniakarás, a szervezőerő. 
A kávészünetben többen is arról beszél-
gettek, hogy mennyi jó, a településükön 
is megvalósítható ötletet kaptak.

A következő előadó, Dr. Koncz Gá-
bor Ph.D., egyetemi magántanár, a 
Magyar Kultúra Alapítvány igazgatója, 
A Nemzeti Kulturális Alap Közműve-
lődési Szakmai Kollégiumának elnöke, 
már azzal is belopta magát a hallgatóság 
szívébe, hogy nem üres kézzel érkezett, 
hanem egy nagy doboz könyvvel, ami-
ből mindenki szabadon választhatott 
magának. El is kapkodták percek alatt.

A jól felépített előadásban hallhat-
tunk a kultúra, a közművelődés forrása-
iról, a finanszírozókról, s azok indítéka-
iról, összefoglaló válaszokat kaphattunk 
a kérdésre: Miért is finanszírozza az ál-
lam a kultúrát? Rávilágított a szervezeti 
tudás fontosságára is, s láttatta annak 
szellemi termék létét, s üzleti értékét is.  
Külön kiemelte az előadó a kapcsolati 
tőke fontosságát, szerepét, s rávilágí-
tott arra, hogy ez alatt nem a becstelen 
visszaélést, hanem a kölcsönösségen 

alapuló korrekt együttműködést érti. 
A végén hét pontban összesűrítve ta-
nácsokat kaptunk, olyanokat, melyeket 
bármely teendőnk során érdemes le-
het megfogadni: Pl. Ne sértődj meg a 
valóságra! Ne tégy minden tojást egy 
kosárba! Amit ma letehetsz, ne cipeld 
holnapig! Mosolyogj! S a legvégére még 
egy meglepetést tartogatott előadónk. 
Felütötte a mindig magánál hordott Az 
életbölcsesség kézikönyve című köte-
tecskét (Baltasar Gracián), s találomra 
felolvasott belőle egyet, mindannyiunk 
okulására. Kiváló előadást hallottunk, 
kiválóan előadva. A humor, az életsze-
rű példák, a jó tanácsok mind-mind 
emberközelivé, érthetővé tették az 
egyébként talán kissé száraz témát. Az 
előadásokat követően lehetőség nyílt a 
konzultációra is. Még az ebédidőt is so-
kan úgy töltötték, hogy evés közben a 
helyi példákról, gyakorlatról, gondokról 
folytatták a beszélgetést.

A tanácskozáson jelen volt né-
hány egyetemi andragógus-művelő-
désszervező hallgató is. Amikor a véle-
ményüket kérdeztem, ezt felelték: Bár 
a kultúrafinanszírozás, mint téma ere-
detileg nem volt különösebben vonzó 
számukra, de örülnek, hogy részt vettek 
a konferencián, az előadások érdekesek 
voltak, s  szellemi élményt nyújtottak.

Úgy gondolom, véleményükben so-
kan osztozunk, s szívesen hallgatunk 
a hívó szóra a jövőben is, ha a hasonló 
szakmai tanácskozások szervezői meg-
szólítanak bennünket.

Kölcseyné Balázs Mária

„ Ne tégy minden tojást egy kosárba!” 
Tanácskozás a kultúrafinanszírozásról

Kiadja:  
a Közösségfejlesztők Békés Megyei 

Egyesülete

Levelezési cím:  
5600 Békéscsaba, Pf.: 570

E-mail: civil@bmk.hu

Szerkesztő: 
Butora Hajnalka

Felelős kiadó: 
Pocsajiné Fábián Magdolna

Nyomtatás: 
Progresszív Nyomda Kft., Békéscsaba

Támogató: 
Békés Megye Önkormányzata; 
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NCA Információs Nap
A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete (Békés 

Megyei Civil Szolgáltató Központ) február 4-én szakmai in-
formációs napot tartott Békéscsabán, ahol a Nemzeti Civil 
Alapprogram pályázatainak bemutatására került sor. Az ösz-
szejövetelen közel 100 fő jelent meg Békés megye különböző 
településeiről, kisebb-nagyon civil szervezetek képviselői. 

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos változásokat és 
a költségvetés tervezésre vonatkozó főbb tudnivalókat a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor 
Alapkezelő Civil Támogatási Főosztályának munkatársai 
ismertették a jelenlévőknek. Hajnal Edit a Nemzeti Civil 
Alapprogram 2011. évi szakmai pályázati lehetőségeiről tar-
tott tájékoztatót. Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és In-
formációs Kollégiuma alelnöke előadásában hangsúlyozta, 
hogy ebben a pályáztatási időszakban szükséges a 10 %-os 
önrész biztosítása, valamint fontos a - pályázati útmutató-
ban részletezett - 20%-os korlátok figyelembevétele. Az NCA 
Dél-alföldi Regionális Kollégiumának tagja, Kisné Zsigovics 
Erzsébet a működési pályázatok elkészítéséhez néhány hasz-
nos információval látta el a résztvevőket és kiemelte, hogy 
ugyan szeptember 30-ig tartó időszakra kérhető a támogatás, 
de ugyanez az időpontja az elszámolásnak is. A rendezvény 
végén pénzügyi és EPER regisztrációs témakörökben Bálint 
Andrea, CISZOK irodavezető nyújtott segítséget a hozzá for-
duló civil szervezeteknek.

Butora Hajnalka

2011. a Nyúl éve: a kreativitás és a nyugalom 
időszaka lesz?

Január végén tartotta meg első rendes közgyűlését a Kö-
rös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége. Térségi ernyőszer-
vezetként az általános kérdések megvitatása mellett nagy 
hangsúlyt kaptak a 2011. évi civil szervezeteknek szánt pályá-
zatok és az ezzel kapcsolatos aktualitások és a felkészüléssel 
járó teendők megvitatása, egyeztetése. A legközelebbi határ-
idők az NCA kiírásaihoz kötődnek, de az Új Széchenyi Terv 
Zöldgazdaság-fejlesztési programja is kínál lehetőségeket. 

Szeretnénk felhívni a figyelmet egy szintén fontos kérdés-
re, ez pedig a LEADER program, illetve a Helyi Vidékfejlesz-
tési Stratégiák felülvizsgálata. A témával és a későbbi pályá-
zati felhívásokkal kapcsolatos javaslatokat érdemes már most 
jelezni a helyi akciócsoportok munkaszervezetei felé, illetve 
végigkísérni a folyamatot. Újra lehetőség lesz a Helyi Vidék-
fejlesztési Stratégiák „újragondolására”, így lehetőség lesz az 
érdekeket érvényesíteni. A érintetteknek érdemes még elgon-
dolkodni a 2010. évi CXXXI. törvény helyi önkormányzatok-
ról szóló szakaszáról is, ami a jogszabályok, helyi rendeletek 
előkészítésében való társadalmi részvételről szól.

Több pályázat várható még, ezért még nem késő elkezdeni 
az elképzelések kidolgozását, együttműködési megállapodá-
sokat kötni, feladatokat megosztani a közös sikerekért. 

A Szövetség szolgáltatásaival segíti a projekteket az ötlettől 
a megvalósításig! www.sarreticivilek.hu

Ambrus Szilvia

„Szívvel-lélekkel” Amatőr Festmény Vándorkiállítás
A Mentálhigiénés Egyesület által fenntartott Békés Mér-

ték Közösségi Ház 2010. szeptember 20-án indította útjára 
40 képből álló „Szívvel-lélekkel” elnevezésű Amatőr Fest-
mény Vándorkiállítását, mely 5 alkotó kliensünk festményeit, 
aquarelljeit és grafikáit hivatott bemutatni. A kiállítás célja – 
a bemutatkozási lehetőségen túl - felhívni a figyelmet a men-
tális betegek értékteremtő tevékenységére, megmutatni, hogy 
az ilyen problémákkal küzdő egyének is képesek szépet és 
maradandót létrehozni. Szeretnénk a velük kapcsolatos tár-
sadalmi előítéleteket csökkenteni, a tolarenciát, a társadalmi 
befogadást elősegíteni. 

A kiállítást a következő helyszíneken láthatta a közönség: 
Arany János Művelődési Ház (Mezőmegyer), Békés Megyei 
Tudásház és Könyvtár, Körösök Völgye Natúrpark Látogató-
központ, Békés Városi Művelődési Központ, Gyulai Szent Ist-
ván Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi 
Intézet. Utolsó helyszínként a Kétsopronyi Művelődési Ház 
és Könyvtárban 2011. február és március hónapban láto-
gatható a kiállítás.

A program a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormány-
zata KÉK Bizottságának nyertes pályázata keretében valósul 
meg.  

Szűcs Judit

Újévi Gála 2011 - Végegyháza
A Barangoló Közhasznú Egyesület negyedik alkalommal 

rendezte meg az Újévi Gálát a végegyházi művelődési ház-
ban 2011. január 15-én. A Magyar Kultúra Napja alkalmából 
megtartott három órás program keretében fellépett a helyi 
Alkony Dalkör és az általános iskolai diákjai, akik egy ver-
ses-zenés műsorral, illetve táncos produkcióval kedveskedtek 
a közönségnek. Az egyesületünk táncosai, a Barangoló Száz-
lábú Tánccsoport tagjai is színpadra léptek, akiknek ez volt 
az első nyilvános szereplésük. Ezt követően Tóthné Molnár 
Katalin nyitotta meg a Baráth Mihályné és Baráth Tamás váz-
lataiból, rajzaiból, festményeiből rendezett kiállítást, majd a 
műsor a Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület 
három csoportjának a fellépésével folytatódott. Könnyűzenei 
programmal és a békéscsabai Tabán Táncegyüttes előadásá-
val, táncházzal zárult a rendezvény.

A gála keretében díjátadó ünnepségre is sor került. A 
Barangoló Közhasznú Egyesület 2008-ban alapította a Vég-
egyháza Közösségéért Emlékplakett kitüntetést, mellyel a 
településért végzett közösségi önkéntes munkát kívánjuk 
megköszönni. Elnökségünk ebben az évben Király Józsefné-
nek, az Alkony Nyugdíjas Klub vezetőjének adományozta az 
elismerő kitüntetést.

Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy a közönség-
nek nem csak színvonalas műsorban volt része, de közösségi 
programnak is kiváló volt ez az este.

Horváth Judit

Ez történt… hírek megyei civil eseményekről
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Megyei felhívások
Nemzetközi Irodalmi Találkozón 
való bemutatkozási lehetőség
A Magyar-Lengyel Baráti Kulturális 
Egyesület 2011. április 11-én, a KÖLTÉ-
SZET NAPJA alkalmából Nemzetkö-
zi Irodalmi Találkozót rendez lengyel, 
szlovák, erdélyi magyar és hazai költők 
részvételével. A találkozón bemutatásra 
kerülnek a meghívott szerzők alkotásai, 
melyekből erre az alkalomra egy kötet 
kerül kiadásra.
A rendezvényen és a kötetben bemutat-
kozási lehetőséget kívánunk biztosítani 
azon Békés megyében élő személyeknek 
is, akiknek irodalmi alkotásai ez idáig 
nem kaptak nyilvánosságot. Erre várjuk 
a magukban tehetséget érzők jelentkezé-
sét 2011. március 11-ig. 
A fenti határidőig kérjük az irodalmi 
művek (max. 3 alkotás), rövid önéletrajz, 
fénykép és lakcím (elérhetőség) megkül-
dését az e-mail címünkre.
Elérhetőségünk: Magyar-Lengyel Baráti 
Kulturális Egyesület 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 8.
Tel.: 66/638-801
E-mail: m-lbke@t-online.hu

IX. Dél-alföldi regionális gyermek 
és ifjúsági népi kézműves  
pályázat
A Kézműves Szakiskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola, a Békés Megyei Népmű-
vészeti Egyesület, a Békés Megye Nép-
művészetéért Alapítvány IX. alkalommal 
rendezi meg a Dél-alföldi régióban alko-
tó fiatal kézművesek egyik legnagyobb 
megméretését. 
A pályázatra olyan 25 évnél fiatalabb al-
kotók munkáit várják, akik természetes 
anyagokból (textil, agyag, szalma, csuhé, 
vessző, gyöngy, fa, bőr, tojás stb.) készí-
tenek gyermekjátékokat vagy használati 
tárgyakat. Egyéni alkotók maximum 5, 
alkotóközösségek maximum 15 db alko-
tással vehetnek részt a pályázaton. 
A jelentkezés határideje: 
2011.február 15.
A pályamunkákat április 4-től 15-ig vár-
juk az Egyesület irodájába (Békéscsaba, 
Orosházi út 32. )
A beérkezett pályamunkákat három ka-
tegóriában díjazzuk. 

Gyermek kategória I.: 10 éven aluliak
Gyermek kategória II.: 11-14 éves korig
Ifjúsági kategória: 15 - 25 éves korig
A zsűri által kiválasztott alkotásokból 
kiállítás nyílik az IBSEN Házban (Békés-
csaba, Andrássy út 3.) A kiállítás 2011. 
május 6-tól május 30-ig látogatható.
A pályázattal kapcsolatban bővebb fel-
világosítás kérhető: a 66/442-122-es te-
lefonszámon és a www.bmne.hu webol-
dalon. 

TÓTKOMLÓS ZÁRIDŐBEN -  
Fotópályázat
A Tótkomlósi Városvédő Egyesü-
let és a Hódmezővásárhely-Szegedi 
Kép-Szöveg Testvérület
FOTÓPÁLYÁZATOT hirdet TÓT-
KOMLÓS ZÁRIDŐBEN címmel 
A Helyi értékeink - Tótkomlós 2001 
fotópályázat és kiállítás 10. évfordu-
lójára
A pályázat célja: Tótkomlós felfe-
dezése, fénnyel írott szellemtárának 
megalkotása
A pályázat témája: Minden meg-
örökíthető, ami „a Kárpát-medence 
kellős közepén“ fekvő kisváros örök-
ségét, értékeit jeleníti meg: közössé-
günk hagyományai, arcai, tárgyai, a 
város épületei, építményei, enteriő-
rök, utcaképek, temetők, a Száraz-ér 
völgyének partjai, kiöntései, növény 
és állatvilága, a városszéli puszták, 
mezőgazdasági és ipari emlékek. A 
település napos és árnyoldala és bár-
mi más, ami a róla alkotott kép által 
válik önmagán túlmutatóvá, illetve 
ami választ ad arra a kérdésre, hogy 
miért lehet szeretni Tótkomlóst. A 
helyszín kötöttsége és a tematika 
kötetlenségének kettőssége jelenti a 
kihívást a látó/látogató szemek szá-
mára.
Részvételi feltételek: A fotópályáza-
ton bárki részt vehet Tótkomlóson 
készült képeivel, sorozataival élet-
kortól, állampolgárságtól, nemzeti-
ségtől, foglakozástól és lakóhelytől 
függetlenül. 
Nevezési díj nincs.
Egy pályázó legfeljebb 11 db felvételt 
küldhet be digitális adathordozón 
(CD). Egy sorozat minimum 3, leg-

feljebb 11 képből állhat, és egy kép-
nek minősül. A sorozatok megbont-
hatók. A digitálisan beküldött fotók 
legalább 5 megapixel (2562x1936) 
felbontásúak és jpeg formátumúak 
legyenek.
A zsűri tagjai: Korniss Péter fotó-
művész, Szarka Klára fotótörténész, 
Dezső Tamás fotóművész
Díjazás:  l.   díj:  120.000 Ft
II. díj:   90.000 Ft
III. díj:   60.000 Ft
Támogatók különdíjai, tárgyjutal-
mak, kiállítási lehetőség
A fotók beküldési határideje: 
2011. december 31.  
(Zsűrizés: 2012. január)
Pályázati cím: A pályaműveket CD-n, 
kitöltött nevezési lap kíséretében az 
alábbi címre kérjük beküldeni: 
Dr. Kancsó János, 5940 Tótkomlós, 
Fő u. 12.
Kapcsolat felvétel, információ, pá-
lyázati kiírás, nevezési lap elérhető a 
www.varosvedo.totkomlos.hu hon-
lapon, e-mail: csonakos12@gmail.
com. Mobil: +36-30-9670-279.

Megjelent! 

Vercseg Ilona: 

KÖZÖSSÉG ÉS RÉSZVÉTEL 

A közösségfejlesztés és a közösségi 
munka gyakorlatának elmélete 

A SZOCIÁLIS SZAKKÉPZÉS 
KÖNYVTÁRA 

A Hilscher Rezső Szociálpolitikai 
Egyesület és az ELTE Szociális 
Munka és Szociálpolitikai Tanszék 
könyvsorozata (Budapest, 2011) 

Megvásárolható személyesen az 
ELTE Szociális Munka és Szociál-
politikai Tanszék titkárságán (Bu-
dapest, 1117 Pázmány Péter sétány 
1/a, II. tel: 06 1 372 2994, Dukay 
Mariann). Ára: 1680 Ft.
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Régiós verseny: harmadik helyen a nagycsaládosok
A napokban ért véget a Jövő Háza Alapítvány tízhetes 

kampánya a dél-alföldi régió három megyéjében. A program 
fő célkitűzése a társadalom és a környezet harmonikus vi-
szonyának bemutatása volt. Ezenfelül az anyagtakarékosság, 
illetve a szelektív hulladékgyűjtés iránti igény, valamint a má-
sodnyersanyagok ismertségének és elfogadottságának növe-
lése ugyancsak szerepelt a célok között.

A kampány során versenyt is rendeztek, melyen a régió 149 
középiskolája, illetve nagycsaládos szervezetek vettek részt. A 
megyei selejtezők után a szegedi régiós döntőn a legjobbak 
mérethették meg magukat. A Békéscsabai Nagycsaládosok 
Egyesületének csapata a „nagydöntőben”, a tizenkét bejutott 
együttes közül végül az előkelő harmadik helyen végzett. Ju-
talmuk egy kétnapos belföldi kirándulás és egy 30 ezer forint 
értékű könyvcsomag.

forrás: BMH, 2011.01.12.

Számítógép a nagyszénási nyugdíjasoknak
A nagyszénási nyugdíjasokhoz kopogtatott be az oroshá-

zi Székács József Családsegítő Alapítvány. Szin Jánosné, az 
alapítvány kuratóriumi tagja ajándékot vitt. Elmondta, arról 
értesültek, hogy a nagyszénási időseknek szükségük van szá-
mítógépre.

- Most adódott lehetőség, hogy segítsünk – nyilatkozta la-
punknak Szin Jánosné. Hajdú Jánosné, a Nagyszénási Egyet-
értés Közhasznú Nyugdíjas Klub vezetője vette át a gépet. 

Kiderült, tagjaik érdeklődnek a modern technika iránt. Ter-
vezik, hogy az ügyintézésen túl, tanfolyam keretében megta-
nítják a tagtársakat a számítógép használatára is. 

forrás: BMH, 2011.01.19. 

Régi vágyukat valósították meg a fiatalok: húsz 
taggal megalakult a Kardoskúti Ifjúsági Klub

Egy összeszokott társaság gyűlik össze minden délután a 
Kardoskúti Művelődési házban internetezni, pingpongozni, 
biliárdozni vagy csak beszélgetni. A fiatalok most arra gon-
doltak, megalapítják az Ifjúsági Klubot, hogy hivatalosabb 
keretek között tudjanak programokat szervezni.

Január 14-én egy kötetlen, jó hangulatú beszélgetés vette 
kezdetét, ahol megválasztották a vezetőt, és már a jövőbeli 
tervekről is tanácskoztak a klubtagok. A cél a közösség össze-
tartása és a szabadidő tartalmas eltöltése lesz.

- Tervezünk közös programokat, kerékpártúrákat, kirán-
dulásokat, szalonnasütéseket, és bulikat. De nem csak a szó-
rakozásé lesz a főszerep, ki fogjuk venni a részünket a mun-
kákból is. Tavasszal például szemétszedő sétára indulunk a 
falu utcáin, nyáron pedig szeretnénk minél többet segíteni a 
falunapi programok lebonyolításában – mondta el Kincses 
Benjamin, a klub elnöke.

Az Ifjúsági Klub várja azokat a fiatalokat, akik szeretné-
nek egy jó közösséghez tartozni és színes programokon részt 
venni. 

forrás: www.oroscafe.hu

Sajtótükör

Pályázatok
A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM 
(NCA) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI

Az NCA Demokrácia- és Partner-
ség Fejlesztési Kollégiuma által 
kiírt pályázatok
„Érdekképviseleti célú civil együtt-
működések támogatása, a civil kont-
roll erősítése“  támogatására 
(Pályázat kódja: NCA-DP-11-B) 
A pályázat célja: a civil szervezetek 
tartós területi és/vagy szakmai együtt-
működésének előmozdítása, továbbfej-
lesztése, a hosszú távú kapcsolatrend-
szerek megalapozása, valamint az ehhez 
szükséges feltételek javítása, különös 
tekintettel az érdekképviseleti célú alább 
részletesen megfogalmazott közhasznú 
tevékenységekre: 
- Érdekképviseleti célú civil együttmű-
ködések támogatása, civil kontroll erő-
sítése. 

- Ágazati, esetleg általános civil össze-
fogások, amelyek kifejezetten az állami 
vagy üzleti szektor adott tevékenysége-
inek monitorozására, civil kontrolljára, 
az érdekképviseleti célú civil szervezetek 
kooperatív (egyeztető - együttműködő) 
tevékenységére irányulnak. 
(pl. fórumok, találkozók, közmeghall-
gatásokon való jelenlét megszervezé-
se, képzések, a civil kontroll erősítésére 
szolgáló kerekasztal-tárgyalások lebo-
nyolítása)
A támogatás  2011. június hónap 1. nap 
és 2011. év szeptember hónap 30. nap 
között megvalósuló programokra vonat-
kozik.
Kizárólag elektronikus pályázat benyúj-
tására van lehetőség! 
Beadási határidő: 2011. február 24.
„A helyi kisközösségek és szakmai 
összefogások erősítése a civil rész-
vétel és az állampolgári cselekvés 
támogatásával. A területi valamint a 
szakmai együttműködések ösztönzé-

se, a civil szervezetek közös cselek-
vését elősegítő tevékenységi formák“ 
támogatására (Pályázat kódja: NCA-
DP-11-A) 
A pályázat célja: 
A helyi kisközösségek és szakmai össze-
fogások erősítése a civil részvétel és az 
állampolgári cselekvés támogatásával. A 
területi valamint a szakmai együttmű-
ködések ösztönzése, a civil szervezetek 
közös cselekvését elősegítő tevékenységi 
formák támogatása. 
A támogatás a pályázó által a pályázat-
ban megjelölt, 2011. június hónap 1. 
nap és 2011. év szeptember hónap 30. 
nap között megvalósuló, az 1. pontban 
részletezett tartalmú tevékenységének 
gyakorlásához, programjának megvaló-
sításához nyújtott: vissza nem térítendő 
támogatás. 
Kizárólag elektronikus pályázat benyúj-
tására van lehetőség! 
 Beadási határidő: 2011. február 24. .
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Az NCA Nemzetközi Civil Kap-
csolatok és Európai Integráció 
Kollégiuma pályázatot hirdet 
civil szervezetek nemzetközi 
szerepvállalásának és  együttmű-
ködésének támogatására 
(Pályázat kódja: NCA-NK-11-A) 
A pályázat célja: a civil szervezetek 
nemzetközi szerepvállalását és együtt-
működését segítő alábbi közhasznú te-
vékenységek támogatása: 
A/1: A Kárpát-medencében megvaló-
suló civil szervezetek közötti magyar-
magyar együttműködés, határmenti és 
határokon átnyúló civil kapcsolatok tá-
mogatása. 
A/2: Magyarországi civil szervezetek 
külföldi és nemzetközi szervezetekkel 
való együttműködése, tapasztalatcseréje, 
nemzetközi jó gyakorlatok honosítása. 
A pályázatban be kell mutatni: 
a) a program, tevékenység indokoltságát, 
b) a program, tevékenység célját, 
c) a megvalósítás időbeni ütemezését, 
d) a várt eredményeket 
e) a vállalt indikátorokat 
A támogatás a pályázó által a pályázat-
ban megjelölt, 2011. június 1. - 2011. 
szeptember 30. között megvalósuló 
programokra vonatkozik.
Pályázatot kizárólag elektronikus úton 
lehet benyújtani! 
 Beadási határidő: 2011. február 24., 

Mindhárom pályázatra érvényes 
tudnivalók:
Az alábbi szervezetek nyújthatják be 
elektronikus pályázatukat: 
a) közhasznú vagy kiemelkedően köz-
hasznú minősítéssel rendelkező társa-
dalmi szervezetek, alapítványok, ame-
lyeket a bíróság 2009. december 31-ig 
jogerősen nyilvántartásba vett és az 
alapszabályuknak, illetve alapító okira-
tuknak megfelelő tevékenységüket tény-
legesen folytatják. 
b) az Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerben (EPER) 
regisztráltak 
A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi 
postacímre kell beküldeni: 
Wekerle Sándor Alapkezelő 

Civil Támogatási Főosztály 
1055 Budapest, Bihari János utca 5. 
A pályázati kiírás elektronikus úton 
letölthető a http://www.nca.hu, http://
www.kim.gov.hu, valamint a http://
www.wekerle.gov.hu honlapokról. 
A pályázattal kapcsolatban további in-
formációkat hétfőtől-csütörtökig 8:00-
16:00 óra között, pénteken 8:00-14:00 
között hívható 1/301-3200 telefonszá-
mon, valamint a info@wekerle.gov.hu 
e-mail címen is kaphatnak.

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő 
és Információs Kollégiuma  
által kiírt pályázatok
Nyomtatott vagy elektronikus kiad-
vány vagy sajtótermék létrehozásának 
és kiadásának támogatása 
(Pályázat kódja: NCA-CIV-11-C)
A pályázat célja: a civil szervezetek nyil-
vánossággal való kapcsolatát, tevékeny-
ségük és programjaik kommunikálását 
segítő alábbi közhasznú tevékenységek 
támogatása:
C/1. kategória: nyomtatott kiadvány 
vagy sajtótermék kiadásának támogatá-
sa.
C/2. kategória: elektronikus kiadvány 
vagy sajtótermék kiadásának támogatá-
sa.
Beadási határidő: 2011. március 10.

Civil szervezetek kapacitásfejlesztésé-
nek, képzésének támogatása 
(Pályázat kódja: NCA-CIV-11-D)
A pályázat célja: a civil szervezetek ka-
pacitásfejlesztését, szakmai fejlődését, 
humánerőforrás ellátottságát, szervezeti 
fejlődését segítő alábbi közhasznú tevé-
kenységek támogatása:
Oktatás, képzés, tréning szervezése, le-
bonyolítása az alábbiakban megjelölt 
modulok szükség szerinti kombináció-
jában.
a) Elektronikus ügyvitel
b) Civil tréneri ismeretek, képzők kép-
zése
c) Pályázatírás
d) Projektmenedzsment és/vagy minő-
ségmenedzsment
e) Civil jogi és pénzügyi ismeretek
f) Civil szervezetek marketingkommu-
nikációja
g) Érdekérvényesítés

h) Adományszervezés
Előnyt élveznek azon pályázók, melyek 
a fentiek közül több modult valósítanak 
meg.
Beadási határidő: 2011. március 10.

A szabadidősport támogatása 
SPO-SE-11/A
Kiíró: Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
Határidő: 2011. 02. 21. 
A támogatás célja: 
A népesség egészségügyi helyzetének 
javítása, az egészséges életmód iránti fi-
gyelem széleskörű felkeltése, valamint a 
lakosság szabadidős sporttevékenységé-
nek aktivizálása érdekében jelen pályá-
zat célja a  szabadidősport események és 
eseménysorozatok támogatása, amelyek 
Magyarországon, 2011. január 1. és 2011. 
június 15. között kerülnek megrendezés-
re az alábbi kategóriák szerint: 
„A“ kategória: legalább három ese-
ményből álló szabadidősport rendez-
vénysorozat, amelyeken eseményenként 
legalább 500 szabadidő-sportoló igazol-
tan (regisztráltan) vesz részt; 
„B“ kategória: kifejezetten integrált - 
hátrányos helyzetű csoportok számára 
is nyitott - szabadidősport rendezvény 
megvalósítása, amelyen legalább 1000 
szabadidő-sportoló igazoltan (regiszt-
ráltan) vesz részt; 
A pályázat támogatására rendelkezésre 
álló keretösszeg 55 351 000 forint, azaz 
ötvenötmillió háromszázötvenegyezer 
forint. 
Pályázatot nyújthatnak be belföldi 
székhelyű: 
sportszövetségek [országos sportági 
szakszövetség, sportági szövetség, sza-
badidős szövetség, fogyatékosok sport-
szövetségei, diák- és egyetemi sport 
sportszövetségei], valamint sportszer-
vezetek sportegyesület, sportvállalkozás, 
sportiskola 2004. évi I. törvény a sportról 
15.§- a alapján
A támogatás formája vissza nem térí-
tendő támogatás. A pályázónak legalább 
a program összköltségének 20%-át kell 
saját forrásként biztosítani. 
A pályázáshoz szükséges információk 
és dokumentumok letölthetők a 
http://www.nszsz.hu és 
http://www.kormany.hu./hu/nemzeti-
eroforras-miniszterium/spor ter t-
elelos-allamtitkarsag és http://www.
sportolonemzet.hu honlapokról. 
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KÖTEGYÁNI FALUFEJLESZTÉSI KONFERENCIA

A konferencia időpontja: 2011. február 18. – 10.00 óra
Helyszíne: Kötegyán – Művelődési Ház
PROGRAM
 Megnyitó: Nemes János polgármester, Kötegyán
 Az önfenntartó falu. A három szektor együttműködése. 
 Tájékoztató a hungarikum – törvénytervezetről
 Előadó: Lakatosné Sira Magdolna – országgyűlési képviselő, 
Túristvándi polgármestere
Falufejlesztés Biharugrán
Előadó: Vígh Ilona - polgármester
Élőfalu kezdeményezés – Mezőgyán
Előadó: Tóth Miklós – Hazatalálás Szociális Szövetkezet
Civil pályázati lehetőségek (Nemzeti Civil Alapprogram és 
egyéb források)
Előadók: Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete (Békés 
Megyei Civil Szolgáltató Központ) munkatársai
Információ: Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
 civil@kfbme.hu

Kötegyáni Baráti Kör Egyesület 
telehazkotegyan@freemail.hu

Vándortáncház sorozat Békés megye hátrányos 
helyzetű településein
2011. január 15-én Végegyházán indult útjára a Békés Megyei 
Néptáncosok Szövetségének program sorozata, a Barangoló 
csűrdöngölő vándortáncház. A rendezvénysorozat elsősorban 
Békés megye hátrányos helyzetű településeit célozza meg, hi-
szen szövetségünk elsődleges célja és feladata a néptánckultúra 

eljuttatása Békés megye minél több településére.
A sorozat következő állomása Okányban lesz, 2011. február 
26-án, ahol a farsangi felvonulást és egész napos programot 
egy közös csűrdöngöléssel zárhatják le az érdeklődők. A tánc-
ház két órás elfoglaltságot nyújt az érdeklődők számára, melyet 
kézműves foglalkozás is kiegészít.
A programban közreműködik a Ludas Zenekar, a békéscsa-
bai Kézműves Szakiskola pedagógusai és Tóth Zsuzsanna 
néptáncpedagógus, a szövetség elnökségének tagja. 
A program támogatója Békés Megye Önkormányzata. 

Hegedűsné Farkas Lilla

Merre tart a népi kézművesség?  
Konferencia Békéscsabán
A Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövet-
sége, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület és a Kézműves 
Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2009-ben nagy siker-
rel rendezte meg Merre tart a népi kézművesség? című kon-
ferenciáját. A konferencia eredményességére alapozva a két-
napos tanácskozás 2011-ben ismét megrendezésre kerül. 
A rendezvény arra a kérdésre is keresi a választ, hogy hol húz-
hatunk határt a népi kézművesség és az iparművészet között, 
illetve hogy az alkotók, népművészek akkor járnak –e el helye-
sen, ha ragaszkodnak a tradicionális formákhoz, anyagokhoz, 
vagy ha megpróbálnak valami újat, modernt alkotni a népi 
kézművesség területén. 
A rendezvényre mindenkit szeretettel várnak a szervezők, akik 
érdeklődnek a népi kézművesség új törekvései iránt.
A konferencia helyszíne és időpontja: Kézműves Szakiskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 5600 Békéscsaba, Orosházi út 
32.;  2011. március 4-5. 

Programajánló

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a 
pályázati formanyomtatványon nyújtha-
tó be. A pályázat beadását megelőzően a 
pályázónak regisztrálnia kell az NSZSZ 
honlapján (http://www.nszsz.hu) és 
az arról kapott visszaigazolás (email 
üzenet) másolatát csatolnia kell pályá-
zatához.

Pályázat a Fogadd el, fogadj el 
2011. évi 6. rendezvénysorozat-
ban való részvételre 
A Kézenfogva Alapítvány olyan szer-
vezetek pályázatát várja, akik: 
- 2011. május 16. és szeptember 25. kö-
zött szívesen lennének a Fogadd el, 
Fogadj el közvélemény-formáló prog-
ramsorozat egyik staféta állomása. 
- A település egy meghatározó esemé-
nyéhez tudnak csatlakozni (falunap, 

városi gyermeknap, fesztiválok, egyéb 
olyan programoz, mely képes megmoz-
gatni a településen élők nagy részét). 
- a helyi szinthez mérten nagyszabású 
programsorozatot tudnak összeállíta-
ni, megszervezni és levezetni, mely az 
adott régióban alkalmas a közvélemény 
formálására, a helyi média figyelmének 
felkeltésére. 
- Az alábbi aktivitásokból legalább két 
elemet meg tudnak valósítani a saját 
rendezvényükön (a kivitelezés a pályázó 
feladata). 
Pályázatot nyújthat be: 
Minden civil szervezet, önkormányzati, 
és egyházi intézmény olyan társulásban, 
melyben legalább egy értelmi fogyatékos 
gyermekeknek, felnőtteknek szolgálta-
tást nyújtó szervezet, intézmény és egy 
nem fogyatékos gyermekekkel, embe-
rekkel foglalkozó intézmény (általános, 

vagy középiskola, könyvtár, művelődési 
ház stb.) vesz részt. 
Pályázó vállalja, hogy 2011 áprilisában 
Budapesten részt vesz egy workshopon, 
ahol részletes, gyakorlati tájékoztatást 
kap a rendezvénysorozatról és a teen-
dőkről. 
A Kézenfogva Alapítvány a helyi ren-
dezvényekhez a fent felsorolt szakmai és 
gyakorlati segítségen túl anyagi támoga-
tást nem tud nyújtani! 
A pályázat beadásának határideje: 
2011. február 25. 
A pályázati felhívás és az adatlap elekt-
ronikus úton letölthető a http://www.
kezenfogva.hu weboldalról. 
További információk 
Kézenfogva Alapítvány: Kalmár Judit 
Tel.:1-215 5213 
kalmar.judit@kezenfogva.hu 
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A konferenciához egy kiállítás is kapcsolódik, „Modern törek-
vések a népi kézművességben” címmel.  A kiállítás 2011. már-
cius 4-től április 1-ig tekinthető meg a békéscsabai Munkácsy 
Mihály Múzeumban (5600 Békéscsaba, Széchenyi u.9.) 
A konferenciával kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a 
Békés Megyei Népművészeti Egyesületnél: 66/442-122, illetve 
a www.bmne.hu weboldalon.

Diákolimpia Döntő Szeghalmon
A Kyokushin Karate Diákolimpia Országos Döntőjének  meg-
rendezési jogát  - az elmúlt évek sikeres versenyrendezéseinek 
elismeréséül -  a Magyar Kyokushin Karate Szervezet ismét a 
Senshi Sportegyesületnek ítélte.  
A verseny célja, az általános és középfokú oktatási intéz-
ményekben tanuló karatékák közös versenyeztetése, és a 
2010/2011-es tanév „diákolimpiai bajnoka“ cím megszerzése.  
A Területi elődöntők után, 2011. március 12-én a szeghalmi 
Városi Sportcsarnokban gyűlnek össze a Kyokushin szerve-
zetek versenyzői, hogy eldöntsék, ki a legjobb.   Ide már csak 

a selejtezők legkiemelkedőbbjei jöhetnek, így garantált a ma-
gas színvonal.  A rendezvényen a döntőbe jutott versenyzők öt 
korcsoport, 37 súlycsoportjában mérkőznek majd meg a csil-
logó trófeákért.  

Szivárvány Alkoholellenes Klub
 „Kezet csak megfogni szabad, elengedni vétek, ellökni átok,
Egymásba simuló kezek tartják össze az eget, s a Világot”.
Várjuk az Egyensúly Házban (Békéscsaba, Kolozsvári u. 62.) 
amennyiben: 
Szeretne társaságba járni
Szeretné szabadidejét tartalmasan eltölteni
Szeretne beszélgetni, új ismeretségeket kötni
Jelentkezés: személyesen minden szerdán és pénteken 16. 00 
órakor a fenti címen
telefonon: Tapasztó Jánosné 06-20/ 369-36-91
A részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várunk! 
Egyensúly AE Egyesület

Figyelmükbe ajánljuk…

Letölthető az Új Széchenyi Terv Pályázati kézikönyve
Orbán Viktor miniszterelnök, Fellegi Tamás nemzeti fej-

lesztési miniszter és Matolcsy György nemzetgazdasági mi-
niszter 2011. január 14-én mutatta be az Új Széchenyi Tervet, 
a magyar gazdaság- és fejlesztéspolitikai rendszer megújítá-
sának koncepcióját. 

A kézikönyv átlátható és érthető módon foglalja össze a 
főbb célkitűzéseket, a pályázatokat, a támogatási rendszer 
kedvező változásait, a nemzeti programokat. Hasznos segít-
séget nyújt, alapos tájékoztatást ad a pályázáshoz a kis- és 
középvállalkozások számára. Az érdeklődők egyszerűen és 
gyorsan kikereshetik az elérhető pályázati lehetőségeket és 
forrásokat. 

Az Új Széchenyi Terv induló csomagjában 93 pályázat sze-
repel, 1100 milliárd forint értékben. 2013-ig összesen 2000 
milliárd forint európai uniós támogatás és további jelentős 
hazai forrás, valamint pénzügyi eszköz áll rendelkezésre első-
sorban a hazai kis- és középvállalkozások számára.  

Az első fejezet a fejlesztéspolitikai rendszer meg-
újításának lépcsőfokairól szól. Ez a rész tartalmaz-
za azokat a változásokat, amelyek a szakmai kon-
zultációk eredményeképpen valósultak meg.  
A második fejezet programokra lebontva tartalmazza az Új 
Széchenyi Terv fejlesztési forrásait, a konkrét pályázati ki-
írások támogatandó céljait, az elnyerhető forrás összegét 
és mértékét, valamint a pályázat beadásának feltételeit is.  
A harmadik fejezet a kibővített pénzügyi eszközök-
ről, a mikro-, kis- és középvállalkozások által is igény-
be vehető forrásokról ír, amelyek segítségével min-
den forráshiánnyal küzdő vállalkozás pénzhez juthat. 
Hazai források segítségével, az Új Széchenyi Terv részeként 
és céljaihoz igazodva vehető igénybe a Széchenyi Kártya 
és a Magyar Fejlesztési Bank több megújult konstrukciója. 
A negyedik fejezet a Nemzeti Programok egyes eleme-
it foglalja össze, amelyek nemzeti értékeink és eredmé-

nyeink megőrzését és fejlesztését hivatottak elősegíteni.  
Az utolsó rész az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos tájékoz-
tatási pontok elérhetőségeit, az ügyfélszolgálatok nyitvatar-
tási idejét, a központi honlap, valamint az ügyfélszolgálatok 
elektronikus címeit tartalmazza. 

forrás: http://ujszechenyiterv.gov.hu/

CivilTech Adományozó Program  
A CivilTech program közhasznú minősítéssel rendelkező 

szervezeteknek segít abban, hogy részt vegyenek a CivilTech 
partnereinek szoftver- és hardver-adományozó program-
jában. A CivilTech program segítségével a szervezeteknek 
lehetőségük van hardver- és szoftverállományuk bővítésére, 
valamint a szükséges infrastruktúra kiépítésre az informati-
kára szánt költségvetésük nagy részének megőrzésével.

Szeretne szervezetének új, jogtiszta szoftvereket rendelni 
a CivilTech programon keresztül, de nem tudja, mire lenne 
szüksége? A CivilTech csapata összeállított 3 ajánlatcsoma-
got, amely kis, közepes és nagy szervezetek számára nyújt 
segítséget. Ezek a csomagok tartalmazzák, hogy a különböző 
méretű szervezeteknek milyen szoftverekre lehet szüksége a 
sikeres működéshez és a mindennapi élethez. Ezeket a cso-
magokat, a www.civiltech.hu oldalon, az Ajánlatcsomagok 
menüpontban találja meg. A CivilTech programban szereplő 
termékek listáját, a katalógus menüpontban olvashatja.

Ismét folytatódik a Cisco Adományozói Program! 
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a Cisco Adomá-

nyozói Program 2011. január 24-től ismét folytatódik, újra 
fel tudják adni rendeléseiket. A rövid „szünet” alatt a Cisco 
katalógusa új termékekkel bővült! 

 Valamint szeretném jelezni, hogy a NIOK Alapítvány el-
költözött, ezért a szervezetek pályázatait az új címünkre, a 
1122 Budapest, Maros utca 23-25. mfsz.1. szám alá várjuk. 



10

2011 februárBÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA

 A Szent István Egyetem Gazdasági Kara, Békéscsabán 
Közösségi-civil szervező felsőfokú szakképzést hirdet 
nappali és levelező tagozaton, államilag támogatott fi-
nanszírozással.
Jelentkezés módja:
A www.felvi.hu oldalon illetve a Felvételi tájékoztatóban talál-
ható jelentkezési lap 2011. február 15-ig történő benyújtásával.
A képzés helye:
SZIE Gazdasági Kar (5600 Békéscsaba, Bajza utca 33.)
Képzési forma, tagozat: felsőfokú szakképzés - nappali és le-
velező tagozaton
Finanszírozási forma: államilag támogatott
A beiskolázás feltétele: érettségi bizonyítvány
Képzési idő: 4 félév
Elmélet- gyakorlat aránya: 60-40 %

A szakképzés célja olyan közösségi és civil szakemberek kép-
zése, akik felkészülten, elméleti tudással és gyakorlati tapasz-
talatokkal felvértezve, képesek a terület szervezési, ügyviteli 
feladatainak ellátására, ugyanakkor kezdeményezői, erjesztői, 
gazdagítói is a szervezetek tevékenységének.

Várjuk képzésünkre mindazokat, akik különböző közösségek-
ben, szervezetekben aktívan tevékenykednek, akár szabadide-
jükben, akár munkaviszony keretében. Hallgatóink gyakorlati 
ismereteket kapnak a civil szervezetek működéséről, annak 
segítéséről, s arról, hogyan lehet ehhez forrásokat feltárni, be-
vonni. Képessé válnak helyi fejlesztési folyamatokat kezdemé-
nyezni, azokhoz szakmai segítséget nyújtani, és részt venni a 
fejlesztéssel összefüggő tervezési, szervezési és értékelési folya-
matokban.

Bővebb információ: kbm@t-online.hu

Richard Templar: A vezetés 100 szabálya
 –mert a munkatársakat irányítani kell

A könyvben megtalálható alapszabályok segítenek abban, 
hogy mikor mit mondjunk és tegyünk, és azt is megtudhat-
juk, hogyan hozhatjuk ki csapatunkból a legjobbat. Egyszóval 
ezek a szabályok képezik sikeres üzleti karrierünk alapját. A 
szabályok megismerését követően életünk sokkal könnyebb 
lesz, és még nagyobb sikereket könyvelhetünk majd el.

A kiadvány megtalálható a Közösségfejlesztők Békés Me-
gyei Egyesületének szakkönyvtárában és igény esetén szemé-
lyesen az irodában (Békéscsaba, Andrássy út 3.) kölcsönöz-
hető.

Fókuszban a szervezetfejlesztés

Megjelent a proHáló érték 
A proHáló időszaki kiadványa (IV.évfolyam 3. szám)

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megúju-
lás Operatív Programjának (TÁMOP) keretében a „Társadal-
mi befogadás, részvétel erősítése” című 5. prioritás részeként 
kiírásra került 2008-ban egy pályázat, mely alapvető irány-
ként a „helyi kisközösségek, a civil társadalom erősítését” je-
lölte meg. A konstrukció közvetlen célként civil szervezetek 

komplex szervezetfejlesztését fogalmazta meg, mely fejlesz-
téssel, megerősödésük, működésük stabilizálása által képe-
sek legyenek hazai és nemzetközi programokban való aktív 
részvételre. Az országos szinten összességében 1000 millió 
forint kerettámogatásból megyénként 1-1 fejlesztési program 
került támogatásra. 

A proHáló Hálózat 12 tagszervezetéből 7 főpályázóként, 
vagy partnerként közvetlenül is részt vett a 18 hónapos pro-
jektben. A proHáló érték különszáma 6 szervezet projektjé-
nek összegzését mutatja be. 

A kiadvány megtalálható a Közösségfejlesztők Békés Me-
gyei Egyesületének szakkönyvtárában és igény esetén szemé-
lyesen az irodában (Ibsen Ház - Békéscsaba, Andrássy út 3.) 
kölcsönözhető.

2010-ben is változatlanul alacsony szinten a hazai 
közbizalom

Az elmúlt év őszén 6. alkalommal végeztek hazai közös-
ségfejlesztő szervezetek országos felmérést az Állampolgári 
Részvétel Hetén. A 3000-nél több válaszadó véleményéből 
összeállított KÖZBIZALOM 2010 gyorsjelentés ennek a fel-
tárásnak az eredményeit foglalja össze. 

Részletek a www.kozossegfejlesztes.hu; www.arh.
kozossegfejlesztes.hu oldalon találhatók.

Közösségi - civil szervező felsőfokú szakképzés

Böngésző
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BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

SZOLGÁLTATÁSAI
Információszolgáltatás, tanácsadás, non-profit szakkönyvtár, adatbázis használata az egyesületi iroda 
nyitvatartási idejében: 

 Hétfő – csütörtök: 9.00 – 16.00 óra 

 Péntek: 9.00 – 13.00 óra

 Helyszín: Ibsen Ház Békéscsaba, Andrássy u. 3.
 

Tanácsadások civil szervezetek részére

Jogi tanácsadás:
a civil szervezetek alapításának, működtetésének, közhasznúsági fokozatának, illetve az ügyfelek 

nem pályázati forrásból megvalósuló programjainak, szolgáltatásainak jogi kérdéseivel kapcsolatos 
tanácsadás.

A tanácsadó neve: dr. Pethő Hajnalka Katalin; e-mail: piros.alma@t-online.hu; 
 

Könyvelési és adózási tanácsadás:
a civil szervezetek alapításának, működtetésének, közhasznúsági fokozatának, illetve az ügyfelek 

nem pályázati forrásból megvalósuló programjainak, szolgáltatásainak könyvelési és adózási kérdé-
seivel kapcsolatos tanácsadás.

A tanácsadó neve: Vlcskó Jolán; e-mail: adouniokft@gmail.com 

Pályázati tanácsadás:
a civil szervezetek számára kiírt pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás, megfelelő kiírások felku-

tatása, tájékoztatás az adott pályázaton való részvétel feltételeiről.  A megvalósítással járó jogi és 
pénzügyi kötelezettségek, a pályázatban rejlő lehetőségek és veszélyek ismertetése. Dokumentáció 
összeállításával, elszámolással, fenntartási időszakkal kapcsolatos technikai, szakmai tanácsadás.

A tanácsadó neve: Hajnal Edit; e-mail: civil@ifihaz.hu 

Civil szervezetek létrehozásával, működtetésével kapcsolatos tanácsadás: 
civil szervezetek létrehozásával kapcsolatos alapvető tudnivalók, adatlapok, formanyomtatvá-

nyok és kitöltésükkel kapcsolatos ismeretek átadása, gyakorlati segítségnyújtás a Békés megyei civil 
szervezetek működtetéséhez

A tanácsadó neve: Pocsajiné Fábián Magdolna; e-mail: civil@bmk.hu 

A szakemberekkel történő személyes találkozókhoz előzetes telefonos (66/333-263)  
vagy e-mail-ben (civil@bmk.hu) történő egyeztetés szükséges! 

Bővebb információ: http://civilek.csabanet.hu/ciszok

CISZOK
CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
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