E-Napraforgó
KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
A civil szervezetek, közösségek szerepe, lehetőségei a település kulturális
életében és a helyi értékgyűjtő tevékenységben
Kulturális és a kultúrával is foglalkozó civil szervezetek V. találkozója
Békéscsabán
Szervezők: Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
Békés Megyei Népművészeti Egyesület
Időpont: 2015. március 20. (péntek) 10.00 óra
Helyszín: Phaedra Rendezvényközpont – Békéscsaba, Irányi u. 10.

Kiadja:
Közösségfejlesztők
Békés Megyei
Egyesülete

2015. március

PROGRAM

A tartalomból:

9.30 – 10. 00: Regisztráció
10.00 – 10.30: A kultúrával foglalkozó civil szervezetek szerepe, jelentősége
Békéscsaba város kulturális életében. Mintaprojektek bemutatása.
Előadó: Varga Tamás, a békéscsabai Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport osztályának helyettes vezetője
10.30 – 11.15: A civil szervezetek, közösségek szerepe, lehetőségei a helyi
értékgyűjtő munkában – jó gyakorlatok a Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány példatárából
Előadó: Groskáné Piránszki Irén közösségfejlesztő, kuratóriumi elnök

Ez történt...
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ajánljuk...
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11.15 – 11.45: A helyi értékek gyűjtésének tapasztalatai Békés megyében,
különös tekintettel a civil szervezetek szerepére
Előadó: Savolt Zoltán, a Nemzeti Művelődés Intézet Békés Megyei Irodájának
munkatársa
11.45 – 12.15: Szünet, büféebéd
12.20 – 14.00: Jó gyakorlatok bemutatása
12.20 – 12.40: A Békéscsabai Értéktár gyűjtésének tapasztalatai
Előadó: Szántó Zsolt, a békéscsabai Polgármesteri Hivatal kabinetvezetője

Adó 1%
Kérjük, támogassa
adója 1%-ával a
Közösségfejlesztők

12.40 – 13.00: Értéktár Mezőberényben
Előadó: Olejné Mertz Judit, a mezőberényi Polgármesteri Hivatal közművelődési
referense

Békés Megyei

13.00 – 13.20: A civilek értékgyűjtő munkája Vésztőn
Előadó: Arató Erzsébet, a Vésztői Településszépítők Egyesületének elnöke

tevékenységét!

13.20 – 13.40: A Békés Megyei Népművészeti Egyesület szerepe és tapasztalata a népi kézműves értékek feltárásában
Előadó: Pál Miklósné, az egyesület elnöke

18373112-1-04

A konferencián való megjelenés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Információ,
jelentkezés: civil@kfbme.hu vagy info@bmne.hu

Támogatók:
Nemzeti Kulturális Alap
Békéscsaba Város a DAOP-5.1.2/C-14-k2-2014-0003
azonosítószámú „Békéscsaba belváros rehabilitáció
II. ütem” című projektből

Egyesülete

Adószámunk:

Köszönjük!

EZ TÖRTÉNT...
Civil
szakmai
Mezőberényben

műhely

Az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központban
február 27-én
szakmai műhely keretében
ismerkedtek
civil szervezetek képviselői
a
Nemzeti
Együttműködési Alap (NEA) idei pályázataival.
Burai Éva kulturális munkatárs
nyújtott tájékoztatást az új pályázati kiírásokról, majd Borgula
Györgyné önkormányzati képviselő
és Butora Hajnalka, a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
kulturális szervezője vezetésével a
résztvevők áttekintették az elektronikus pályázati rendszert. A következő összejövetelen az EPER
rendszerrel és a pályázatok megírásának gyakorlati tudnivalóival
foglalkoztak a résztvevők.
Molnár Lajos
Félidőben
program

jár

az

önkéntes

Félidejéhez érkezett az SM betegek megyei szervezete által pályázati forrásból elindított önkéntes
program. A száz résztvevő bevonásával zajló, 10 hónapos program
célja az, hogy segítsenek a betegeken és népszerűsítsék az önkéntességet.
Amint arról a Gyula Televízió által
készített kisfilm és tudósítás is beszámol: 1586 órát teljesített eddig
a félidejéhez érkezett programban
a száz önkéntes, a 2444 órából. A
jelentkezők a napokban az eddigi
munka tapasztalatait elemezték ki,
és megvitatták azokat a nehézségeket vagy problémákat, amivel az
Oldal 2

önkéntes tevékenység során találkoztak. Ehhez különböző modellek
nyújtottak segítséget.
Bár az egyesület
100
önkéntes
mentorálását
vállalta
fel,
ennek ellenére
ha valaki szeretne ilyen munkát
végezni,
még
van lehetősége
jelentkezni
a
szervezetnél.
A videó http://
www.gyulatelevizio.hu/
hirek/11323-segitseg-az-smbetegeknek-video.html kattintva
tekinthető meg.
Találkozási alkalom a látássérülteknek Orosházán
Orosháza látta vendégül a Vakok
égy Gyengénlátók Békés Megyei
Egyesületének a tagjait. Immár hat
éve hagyomány, hogy farsang idején megszervezik a házigazdák a
vidám, énekkel, jelentekkel színesített programot. A helyi szervezet
elnöke. Tóth György elmonta, az a
cél, hogy merjenek kimozdulni a
látássérültek, ne érezzék magukat
elszigeteltnek és legyen alkalmuk
ismerkedni. Idén is ötvenen érkeztek csak Békéscsabáról, külön járat
hozta őket. Sokan hozzátartozókkal, kísérőkkel jöttek. A megyei
szervezeteknek 560, az orosházi
szervezetnek 90 tagja volt.
forrás: B. M. Hírlap,2015.03.06.
Bemutatták Aradon is a vértanúknak emléket állító kortárs táncjátékot
A Békéscsabai premier követően
Aradon is bemutatták az Aradi tizenhármak című kortárs táncjátékot, ami a békéscsabai Tabán
Táncegyüttes, az Aradi Kamara-

színház, a szabadkai Juhász zenekar, illetve meghívott táncos szólisták együttműködésével valósult
meg – számolt be a táncdráma
rendező-koreográfusa, Farkas Tamás, hozzátéve, társrendezőként
Tapasztó Ernő segítette a munkát.
Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban nemrég a Viharsarki Vigadalom – Néptáncest
című egész estés rendezvény keretében mutatták be a kortárs táncjátékot, a szervező a Tabán Néptánc Egyesület volt. Farkas Tamás,
a táncegyüttes vezető koreográfusa elmondta, az esemény ötlete
nyomán Kurtucz Borbála művészeti vezetőtől származik. Hozzátette,
a vigadalom első felében számos –
többek között határon túli –
együttes is fellépett, kétszáznál
több táncos volt a színpadon.
forrás: B. M. Hírlap,2015.03.06.
Tovább gyűlnek a helyi értékek
Mezőberényben
A Mezőberényi képviselő-testület
legutóbbi ülésén tudomásul vette
a települési értéktárbizottság üléséről szóló beszámolót. Tanácskozásain a grémium összesen nyolcvanhárom szakmai anyagról tárgyalt, hatvankét különlegességet
vettek fel a helyi értéktárba, és
további harminckét értéket a megyei értéktár felé továbbítottak. A
bizottság a helyi értékek népszerűsítésére is hangsúlyt fektet, több
ilyen rendezvényt is szerveztek a
közelmúltban az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, az önkormányzat, a civil szervezetek, közülük leginkább a Mezőberényi Szlovákok Szervezetének közreműködésével. Szakmai Napot is szerveztek Mezőberény az elsők között…
címmel.
forrás: B. M. Hírlap,2015.03.06.
E-Napraforgó

PÁLYÁZATOK
NEMZETI KULTURÁLIS ALAP KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰVÉSZET
KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSA
Megyei, országos, és nemzetközi
hatókörű közművelődési és népművészeti:
nagyrendezvények
(legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), kiállítások (legalább 1 millió
Ft összköltségvetésű), fesztiválok
(legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), valamint szakmai konferenciák megrendezésére.
Pályázók köre: Közművelődési és
népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat
abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye),
egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.
Benyújtási határidő:
2015. április 21., éjfélig.
Pályázati cél megvalósításának
időtartama: 2015. szeptember 1.–
2015. december 31.
Nevezési díj összege/mértéke: A
pályázó nevezési díj címen 2 millió
Ft, vagy az alatti támogatási igény
esetén 5000 Ft, 2 millió Ft feletti
támogatási igény esetén az igényelt támogatás 1%-a.
Saját forrás biztosítása: A pályázó
részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium
nem írja elő.
Rendszeresen működő, olyan
táncházi programokra, amelyek a
megvalósítási időszakon belül legkevesebb 4 alkalommal, illetve
heti-havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre.
Előnyt élveznek azok a táncházak,
amelyeknek működtetésében részt
vesznek olyan szakemberek, akik
rendelkeznek a Népművészet Mestere, Népművészet Ifjú Mestere,
Örökös Aranysarkantyús/Örökös
Aranygyöngyös címmel, akik a Liszt
2015. március

Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Népzene Tanszékén, vagy a Táncművészeti Főiskola néptáncos képzést magába foglaló szakirányán
szereztek diplomát, illetve amelyekhez játszóház és/vagy kézműves foglalkozás kapcsolódik.
Pályázók köre: Közművelődési és
népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat
abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye),
egyesületek,
alapítványok
és
nonprofit gazdasági társaságok.
Benyújtási határidő:
2015. április 21., éjfélig.
Megvalósítás időtartama:
2015. szeptember 1.–
2015. december 31.
Nevezési díj összege: 5000 Ft
Saját forrás biztosítása: A pályázó
részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium
nem írja elő.
Mindkét pályázati témában
további információ: www.nka.hu
NEMZETI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI
ALAP pályázati kiírásai
Civil szervezetek működési célú
támogatása 2015.
A Közösségi környezet kollégium, a
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium, a Nemzeti összetartozás kollégium, a Társadalmi felelősségvállalás kollégium, az Új nemzedékek
jövőjéért kollégium megbízásából
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet civil
szervezetek működési célú támogatására.
A pályázat célja a civil társadalom
erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése,
a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.
A támogatható tevékenységek:
A támogatás a projekteket- és
szervezeteket megalapozó, kiszol-

gáló, fejlesztő és adminisztráló, a
törvényeknek való megfelelést
segítő tevékenységek, valamint a
cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható.
Pályázat benyújtásának határideje
kollégiumonként
eltérő,
2015.03.16-03.19.között.
A „Pályázati Útmutató a NEA 2015.
évi működési pályázatokhoz” letölthető a www.emet.gov.hu illetve a www.civil.info.hu/web/nea
linkeken.
Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2015.
Kollégiumonként eltérő a támogatható
tevékenységek
köre,pályázat benyújtásának határideje (2015.03.19-03.24.) ezért a
részletes tájékoztatás a http://
civil.info.hu/web/nea/palyazatok
linken érhető el.
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
projektötleti felhívása
Újra megnyílt a projektötleti felhívás, amely segítségével legfeljebb
1-1 millió Ft támogatásra tudnak
pályázni a 2015.06.01.-2015.07.31.
között megvalósuló szakmai konferenciára és szakmai kiadványra.
A felhívások:
A sokoldalú és fenntartható, vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos, térségi és helyi szintű
szakmai konferenciák szervezésére vonatkozó, 2015. június 1. –
2015. július 31. közötti időszakban megvalósítható projektötletek benyújtására.
A projekt-kiválasztási eljárás célja:
A vidék gazdasági, társadalmi és
kulturális felemelkedését elősegítő
országos, térségi és helyi szintű
szakmai konferenciák szervezésére
vonatkozó vidékfejlesztési projektötletek (a továbbiakban: projektötlet) kiválasztása és finanszírozása.
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Olyan szakmai konferenciák szervezésére és megrendezésére vonatkozó projektötlet benyújtására
van lehetőség:
- amely illeszkedik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) 20122015. évi Cselekvési Tervében
megfogalmazott célokhoz,
- ahol módszertanilag koordinált
szakmai
munka,
tudásátadás
folyik,
- amely biztosítja a kiemelt vidékfejlesztési programok szakmai támogatását, tudományos figyelemmel kísérését, avagy alkalmas tapasztalatok, bevált jó gyakorlatok
megosztására, cseréjére.
A projektötlet kiemelt célja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA)
társfinanszírozásában megvalósuló
intézkedések széles körű és hiteles, a helyi sajátosságokhoz is illeszkedő bemutatása, megismertetése, egyes programjainak kommunikálása, népszerűsítése, azok
számára a nyilvánosság megteremtése.
A projektötlet keretében falunapok megrendezése nem finanszírozható.
A felhíváshoz kapcsolódó dokumentáció (a projektötlet benyújtásának útmutatója, programűrlapja,
valamint az elszámolható költségelemeket tartalmazó táblázat):
http://www.mnvh.eu/node/3131
2. a sokoldalú és fenntartható,
vidékfejlesztéssel
kapcsolatos
szakmai kiadványok készítésére,
sokszorosítására és terjesztésére
vonatkozó, 2015. június 1. – 2015.
július 31. közötti időszakban megvalósítható projektötletek benyújtására.
- A projekt-kiválasztási eljárás célja: A vidék gazdasági, társadalmi és
kulturális felemelkedését elősegítő, a vidékfejlesztéshez szorosan
kapcsolódó nyomtatott kiadványok készítésére, sokszorosítására és
terjesztésre vonatkozó projektötletek (a továbbiakban: projektöt2015. március

let) kiválasztása és finanszírozása,
melyek szakmai tapasztalatok, és
know-how cseréjének biztosítására, a helyes, átadható gyakorlatok
terjesztésére,
projektadatbázis
kiépítésére irányulnak, és amelyek
illeszkednek a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat 2012-2015. évi Cselekvési Tervében megfogalmazott
célokhoz.
- A szakmai kiadványok célja elméleti és gyakorlati tudás átadása
révén a vidék értékeinek, kultúrájának, hagyományainak élővé tétele, a helyi közösségek, a helyi erőforrások fenntartható hasznosításának, a vidéken élő társadalmi
csoportok identitásának erősítése.
A projektötlet keretében kizárólag
olyan kiadványok megvalósítása
finanszírozható, amelyek rendszeresen jelennek meg (a folyamatosan megjelenő kiadvány egy száma, egy megjelenése finanszírozható).
További információk:
www.mnvh.eu/node/3132
Mindkét felhívásra vonatkozó
tudnivalók:
Projektötletet benyújtani csak az
tud, aki az MNVH rendszerében
regisztrált érvényes Előzetes Nyilvántartásba Vétellel (ENYV) rendelkezik. A projektötlet kezelő felület elérhetősége: www.mnvh.eu/
nyilvantarto/index_main.php
A projektötlet megvalósítására
kizárólag 2015. június 1-től 2015.
július 31-ig van lehetőség.
A projektötletet benyújtók köre:
Kizárólag a projektötlet feldolgozója által jelen felhívást megelőzően lefolytatott előzetes nyilvántartásba vételi eljárás során megfelelt, azaz ténylegesen nyilvántartásba vett és a projektötlet megvalósulásáig érvényes nyilvántartással rendelkező, tevékenységükben
a vidékfejlesztéshez kötődő vagy
azt felvállaló, adószámmal rendelkező magyarországi szervezetek és
személyek.

Egy benyújtási időszakban, egy
témában (szakmai konferencia,
kiadvány) egy Partner kizárólag
egy projektötletet nyújthat be. A
projektötlet benyújtásának határideje: 2015. március 8. 00:00 óra 2015. március 27. 23:59 óra
A projektötlet benyújtása az e célból működtetett elektronikus felületen található űrlap magyar nyelvű kitöltésével lehetséges, amely a
http://www.mnvh.eu/ honlapon
érhető el.
40 millió forintot kaphatnak a
civil szervezetek
A Földművelésügyi Minisztériumhoz kötődő civil szervezetek fontos szerepet vállalnak abban, hogy
teljesüljenek az agrárágazati célkitűzések. A tárca 2015-ben is segítséget nyújt ezen szervezetek támogatásához a számukra kiírt pályázattal. A pályázható keretöszszeg 40 millió forint, az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 300 ezer
forinttól 2 millió forintig terjedhet.
A kiírás feltételeinek megfelelő
szervezetek 2015. március 4. április 7. között pályázathatnak.
(FM Sajtóiroda)
forrás, bővebben: kormany.hu
Hatodik alkalommal hirdeti meg
kulturális projektek támogatására
kiírt pályázatát az IFCD
Az International Fund for Cultural
Diversity (Nemzetközi Alap a Kulturális Sokszínűségért, IFCD) hatodik alkalommal hirdet pályázatot
kulturális projektek támogatására.
A pályázaton fejlődő országok intézményei és civil szervezetei, valamint nemzetközi civil szervezetek vehetnek részt. Pályázati határidő: 2015. április 15.
Bővebb információ:
E:ifcd.convention2005@unesco.or
gI:
http://en.unesco.org/creativity/ifc
d/apply/ifcd-sixth-call-funding
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2015. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS
MŰVÉSZETI CÉLTÁMOGATÁS

2015. ÉVI IFJÚSÁGI FELADATOK
ELLÁTÁSÁRA

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és
Sportbizottsága pályázatot hirdet a
2015. évi Közművelődési és művészeti céltámogatás elnyerésére.
A pályázat célja: a békéscsabai
állampolgárok és művelődő közösségeik kulturális tevékenységének
támogatása.
A pályázók köre: alkotó- és előadóművészek / Békéscsabán működő
egyesületek, alapítványok, egyéb
szervezetek / rendezvényszervezők / egyházi jogi személyek / közművelődési, oktatási intézmények.
Kategóriák:
A. kategória:
Az alábbi területeken végzett
egyéni vagy csoportos művészeti
tevékenység, művészeti alkotások
létrehozása, illetve bemutatása, a
szükséges feltételek megteremtése:
1) Irodalom és színházművészet
2) Zene- és táncművészet
3) Képzőművészet, fotó- és filmművészet
B. kategória:
Közművelődési, művészeti rendezvények / táborok szervezése.
A pályázati keretösszeg (A-B kategória összesen): 4.500.000,- Ft
A pályázat benyújtási határideje:
2015. március 23.
Támogatási időszak: 2015. március
1. – 2016. február 29.
A pályázatok elbírálásának várható
határideje: 2015. április 22.
További információ kérhető a
06/66-452-252/2512-es telefonszámon, illetve a patai@bekescsaba.hu e-mail címen.
Pályázati űrlap letölthető:
http://www.bekescsaba.hu/ oldalról, a pályázati hírek menüpontból.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága pályázatot hirdet a 2015.
ÉVI IFJÚSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA.
A pályázat célja:
Értékközpontú és értékteremtő
ifjúsági programok létrehozása, a
gyermek- és ifjúsági korosztály aktív
részvételével kulturális programok
szervezése, amelyek szervesen illeszkednek a Békéscsabán működő
gyermek- és ifjúsági közösségek,
szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába.
Egyszeri vagy folyamatos programok, események, rendezvények
támogatása, amely szolgálja szabadidő-eltöltésüket,
társadalmi
beilleszkedésüket, egyéni és szociális kompetenciafejlesztésüket, valamint lehetőséget adnak a fiatalok
kreativitásának kifejezésére, illetve
a felmerülő igények szerinti közösségi programok megvalósítására.
Pályázati keretösszeg: 1.000.000,Ft
A pályázat megvalósulásának határideje: 2015. március 1. – 2016. február 29.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 23.
A pályázatok elbírálásának várható
határideje: 2015. április 22.
Pályázati témakörök:
„A” kategória
Pályázók köre: Békéscsabán működő általános iskolai, középiskolai
diákönkormányzatok és kollégiumi
diákönkormányzatok.
Támogatható tevékenység: Tanítási
órán kívül eső szabadidős tevékenységek (közösségfejlesztő programok, programsorozatok, tréningek, képzések, diákrendezvények)
megvalósítása, iskolaújság, iskolarádió működtetése.
Az elbírálásnál előnyben részesülnek a következő tevékenységek:
- Közösségfejlesztő programok,
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amelyek az iskolai DÖK kezdeményezésére és szervezésével valósulnak meg tanítási időn kívül,
tanítási szünetekben, hétvégéken, esti vagy éjszakai programként.
- Képzés, szervezetfejlesztés.
„B” kategória
Pályázók köre: Békéscsaba Megyei Jogú Város területén működő gyermek- és ifjúsági szervezetek, ifjúsági korosztállyal foglalkozó önszerveződő közösségek, civil
szervezetek, intézmények
Támogatható tevékenység: a
gyermek- és ifjúsági korosztály
önmegvalósítását biztosító, a közösséghez tartozás élményét erősítő – tanítási időn kívüli (hétvégi,
szabadidős, szünidei stb.) – gyermek és ifjúsági programok, képzések, rendezvénysorozatok megvalósítása
„C” kategória
Támogatható tevékenység: új
ifjúsági közösségek létrehozása,
közösségformáló kezdeményezések megvalósítása
Ifjúsági közösség: az a jogi személyiséggel nem rendelkező csoport,
amelynek legalább kétharmada
fiatal, és tevékenységét a közösen
megállapított célok érdekében, a
fiatalok önkéntes és aktív részvételével végzi. [2/1999. (IX. 24.)
ISM rendelet 15.§ (2) bek. a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a
Regionális Ifjúsági Irodák működéséről]
A pályázathoz pályázati űrlapot
kell kitölteni, amely a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési
és
Sport
Osztályán
(Békéscsaba, Szent István tér 7.)
is igényelhető, illetve a www.bekescsaba.hu honlap Hírek menüpontjának Pályázati hírek oldaláról letölthető.
A pályázatokkal kapcsolatban tájékoztatás kérhető Buzder Brigitta
ifjúsági referenstől telefonon a
66/452-252/2513 melléken, vagy
a buzder@bekescsaba.hu e-mail
címen.
E-Napraforgó

Sporttámogatás igénylése
Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.évi költségvetéséről szóló 2/2015.( II.12.)
önkormányzati rendeletében biztosít támogatást a sportegyesületek számára. A támogatás igényléséhez pályázati adatlap és űrlap
illetve megfelelő nyilatkozatokat
kell kitölteni, azokat határidőre
beküldeni az Önkormányzati és
Kulturális Osztályra Baktai Ferencné sportreferens részére.
Beadási határidő: 2015. március
24.
További információ és űrlapok:
http://www.gyula.hu/
Miniszterektől kérdezhetnek a
diákok
„Milyen kérdést intéznék a miniszterekhez, ha képviselő lennék?” címmel idén is pályázatot
hirdet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) és az
Országgyűlés a gyermekintézmé-

nyeknek. A nyertesek személyesen
tehetik fel kérdéseiket a politikusoknak. A 8-18 év közötti fiatalok
egyénileg, illetve 20 fős csapatokkal nevezhetnek június 1-ig.
A pályázatnak tartalmaznia kell a
tervezett kérdéseket és azok indoklását minimum egy A4 oldal
terjedelemben – közölte a szervezet kedden az MTI-vel. A pályázati
űrlapokat és a részletes információkat a www.gyermekmento.hu
weboldalon találhatják meg az
érdeklődők. A gyermekek világnapja alkalmából kiírt pályázatot
elektronikusan
az
ngysz@gyermekmento.hu, postai úton
a 1066 Budapest, Teréz krt. 24.
címre kell megküldeni „Ha képviselő lennék” jeligével.
A nyertes diákok – akiket szeptember 7-ig értesítenek – részt
vehetnek az V. Gyermek- és Ifjúsági Országgyűlés ülésén a Parlamentben és személyesen tehetik
fel kérdéseiket a politikusoknak.
Tavaly mintegy 50 magyarországi
és határon túli intézményből ösz-

szesen 300 gyerek vett részt az
ülésen. A diákok az oktatás, a
munkanélküliség, a mezőgazdaság, a sport és a környezetvédelem témakörében kérdezték az
illetékes államtitkárokat. Többek
között azt szerették volna tudni,
hogy tervezi-e a kormány a kerékpárosokra vonatkozó KRESZoktatás kötelezővé tételét az általános iskolákban, vagy hogy
milyen próbákat kell kiállni a miniszterré váláshoz. Tudakozódtak
az iskolai papírgyűjtésről és az
iskolai menzák kínálatáról, valamint felvetették a határon túl élő
magyarság
asszimilációjának
problémáját is.
Forrás: MTI

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
A Békés Megyei Népművészeti
Egyesület kiállításai
A Békés Megyei Népművészeti
Egyesület márciusban két kiállítást is megvalósít. Elsőként a
Szent István Egyetem békéscsabai Campusán megrendezésre
kerülő „Tavaszi szél vizet
áraszt” című társadalomtörténeti, néprajzi és ökológiai tudományterületen
megvalósuló
országos tanácskozáshoz kapcsolódóan nemzetiségi textíliákat bemutató kiállítást rendezünk az iskola folyosóin. A tárlaton szerb, román, szlovák és
német hímzéseket valamint
szőtteseket láthatnak a résztvevők. A kiállítás a konferencia
teljes időtartama alatt március
2015. március

11-13 között tekinthető meg a Bajza u. 33. szám alatt.
Másodikként felújításra kerül a lökösházi Bréda-kastélyban 2013-ban
megvalósított
akkor
hungarikumokat bemutató kiállítás.
A kiállítást akkor egy évre terveztük, de a nagy sikerre való tekintettel a kastély üzemeltetőivel abban állapodtunk meg, hogy a tárlaton kiállított alkotásokat felfrissítjük, egy új tematikát adunk neki. A
2015-ös kiállításon a különböző
tájegységek hímzései kerülnek bemutatásra. Többek között találkozhatunk erdélyi, békés megyei szűcs,
palóc, matyó, kalocsai, mezőségi,
szigetvárvidéki stb. hímzésekkel. A
textíliák mellett a folyosón nemezszőnyegekkel, valamint az egyik

teremben hagyományos eszközökkel berendezett kamrával találkozhatnak majd a látogatók. A
kiállítást március 23-tól egy éven
keresztül tekinthetik meg az érdeklődők.
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"Barangolások
a
népművészetben"

magyar

A 2014 őszi Budapest Bank Békéscsabáért pályázaton a Tűzkör Közhasznú Kulturális Egyesület is díjazott lett. A megnyert
támogatást az egyesület az
Arany János Művelődési Házzal
közös
szervezésben
a
"Barangolások a magyar népművészetben" című programsorozat megvalósítására fordítja.
2015. február 7-én, szombaton
indítottuk el Mezőmegyeren a
rendezvénysorozatot a farsang
jegyében.
A barangolások következő időpontja március 21-én 14 óra
lesz, ahol tulipános láda festés,
báb előadás, Farkas Gábor megyeri fazekas mester kiállítása,
Pap Gábor művészettörténész
előadása, valamint az Ókörös
Trió koncertje várja az érdeklődőket. Meglepetésként népi
ételkostoló is lesz.
A harmadik, egyben utolsó barangolás időpontja 2015. május
16. Alcíme: Síppal, dobbal, nádi
hegedűvel...
A részvétel ingyenes, mindenkit
szeretettel várunk Mezőmegyeren egy kis barangolásra a magyar népművészetben, helyi
értékeink felfedezésére!
Virók Anna, Tűz-kör titkár
TrambuLean második előadása
„A vállalkozások hajtóereje a
lean” címmel indított előadás
sorozatot az Életfa Kulturális
Alapítvány. Havonta egy péntek
délutáni alkalommal tervezzük
megtartani azokat az ingyenes
előadásokat, melyek megismertetik az érdeklődőket azzal a hatékonyságnövelő
módszerrel
(lean), mely már sok vállalkozást
tett sikeresebben, gazdaságosabban működővé.
Az előadásokat figyelmébe ajánlOldal 7

juk minden kis és közepes termelő vagy szolgáltató vállalkozásnak,
illetve civil szervezetnek. Azoknak, akik tudják, hogy hosszútávú,
sikeres működésük feltétele a
folyamatos megújulás, hatékonyságnövelés.
Az első előadáson bevezettek
minket a lean világába: rövid történelmi áttekintés után megismerkedtünk a lean alapelvekkel,
veszteségekkel és a fejlődés fontosságával.
A második előadás alkalmával a
lean eszközeiről, módszereiről
fogunk hallani, Melyek segítségével csökkenthetjük veszteségeinket és elindulhatunk a fejlődés
útján.
Az előadó: Szabóné Vozár Katalin,
a Felina Hungaria Kft termelési és
logisztikai vezetője.
Időpont: 2015.03.13 (péntek)
14.00-16.00
Helyszín: Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, Békés, Jantyik M.
u. 23-25.
Ma már minden szervezetnek el
kell sajátítania a leant, ha úgy
akar működni, ahogy a világ működik.
Jelentkezési lap: www.eletfa.hu
Civil konzultációs napot tartanak
minden hétfőn a törvényszéken
A tavalyi jogszabályváltozásokra
figyelemmel a Gyulai Törvényszék, február 16-tól minden hétfői
napon 13 órától 16 óráig civil konzultációs napot tart. A bíróság
kiemelt feladatának tekinti az állampolgárok széles körű, hiteles
tájékoztatását a bírósági ügyintézéssel kapcsolatban, ezért e kezdeményezéssel segíteni kívánja a
civil szervezetek eligazodását a
vonatkozó jogszabály rendelkezések között. A konzultációs nap
lényege, hogy az érdeklődők felkészült és hozzáértő bírósági ügyintézőktől kérhetnek tájékoztatást a civil szervezetek bejegyzé-

sével és változásbejegyzésével, valamint megszüntetésével kapcsolatos ügyekben. A hatékonyabb és
gördülékenyebb ügyintézés érdekében az ügyfeleknek lehetőségük
van arra is, hogy a konzultációra
előzetesen, telefonon bejelentkezzenek. Ezen hétfői napokon a bíróság bejelentkezés nélkül érkezőket
– az ügyintézés időigényességére
tekintettel 15 óráig fogadja.
forrás: B. M. Hírlap, 2015.02.23.
Rólad szól!
Te mit tennél, hogy fiatalként könynyebben találj munkát, szívesebben alapíts családot, boldogabban
éld mindennapjaidat?
Oszd meg ötleteidet, gondolataidat, kérdéseidet bármely téged
érintő témában – személyesen a
kormányzat képviselőivel! Alakítsd
te a döntéseket, alakítsd te a saját
életed!
Április 9-én 16:00 órakor a Csabagyöngyében (Széchenyi utca 4) várunk benneteket!
Jelentkezés, bővebb információ:
ujnemzedek.hu/roladszol
A Békéscsabai
márciusi műsora

Jókai

Színház

LOM
Ismét jelentkezik a Jókai Színház
zenés sorozata, a LOM, azaz Land
of Music. Ezúttal a „Burlesque” című előadás látható március 14-én
este 7 órakor. Az esten az éjszakai
élet alakulását követhetjük nyomon a 20-as évektől napjainkig.
Felcsendülnek nagysikerű musical
(Chicago, Kabaré) és swing dalok, a
Dirty dancing, Dreamgirls dalai,
valamint disco. Az est sztárvendége
Gubik Petra, házigazdája Csomós
Lajos, a Békéscsabai Jókai Színház
színésze. Vendégművészek a Fit
Dabce Center tagjai Kerekes Judit
vezetésével.

E-Napraforgó

Tavaszi koncert

Rázga Áron az SzTE zongora szakának,
és
a
Zeneakadémia
Az Alföld Vonósnégyes és Rázga korrepetítor szakának elvégzése
Áron koncertje is üde színfoltként után tért vissza Békéscsabára.
hirdeti a tavasz közeledtét. Március 16-án, este 19.00 órától a szín- Jászai Mari – Önmagam keresése
ház vigadótermében idézik meg a Monodráma Jászai Mari levelei,
kamarazene irodalom két nagy naplója nyomán
mesterét egy-egy méltán
1850. február 24-én született Jászai
népszerű, mégis ritkán hallható Mari, a magyar színjátszás felejthemű segítségével.
tetlen tragikája. Több mint ötven
Megszólal Beethoven C-moll vo- éven át láthatta a közönség a nemnósnégyese, op. 18, No. 4 és zet színházának színpadán. Sajnos
Schumann Esz-dúr zongoraötöse, az utókor már nem gyönyörködhet
op.44.
megrendítő alakításaiban, de a
Előadók:
ránk hagyott írásai és a róla írt taAlföld vonósnégyes
nulmányok lehetővé teszik, hogy
tagjai: Hoffmann Ágnes, aki a megidézzük alakját, küzdelmeit,
Zeneakadémia elvégzése után a melyeket elsősorban önmagával
Budafoki Dohnányi Ernő Szimfoni- vívott. Ez a monodráma is önmaga
kus Zenekarnak szólamvezetője keresését állítja a középpontba.
volt, Szomorné Budai Mariann és Kérlelhetetlen őszinteséggel kutatSzomor István, akik a Szegedi Ze- ja saját jellemét, értékeit és hibáit.
neművészeti Főiskola elvégzése Ennek a vívódásnak lehet tanúja a
után Svájcban töltöttek ösztöndí- néző, mely egyben kirajzolja nem
jas éveket, valamint Molnár Já- mindennapi alakját.
nos, aki szegedi tanulmányai so- Időpont és helyszín: március 18.
rán a mélyhegedű diploma mel- 19 óra – Ibsen Stúdiószínház
lett másoddiplomaként a gitár
szakot is elvégezte.

„Alszik a szív és alszik a szívben az
aggodalom” – Radnóti emlékest
Kevés olyan alkotó van, akinél élet
és költészet ennyire elválaszthatatlan lenne, mint Radnóti Miklósnál. Születésének tragikus körülményeitől egész életében nem
szakad el, s egyre erősödő mértékben jelennek meg verseiben a
bűntudatnak, a szenvedés jogosságának motívumai. Származása
pedig sorsának történelmi tragikumát adja. Pomogáts Béla szavaival: “Mintha természet és társadalom azon vetélkedett volna, melyikük pusztítsa el előbb.” A 20. századi magyar líra egyik meghatározó alakját idézi meg irodalmi estjén Szőke Pál, a Jókai Színház színművésze, Babits-díjas előadóművész. Az esten közreműködik: Tatár Bianka.
Időpont és helyszín: március 25.
Ibsen Stúdiószínház
Bővebb információ, jegyrendelés:
www.jokaiszinhaz.hu; 66/519-550;
szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK...
A civil szervezetek hallatják a
hangjukat
A MACI-kampányt civilszervezetek
indították útjára, hogy megmutassák, hogy a civilszervezetek világa
szerethető, értékteremtő, sokszínű
világ, hogy a civilszervezetekhez
rengeteg pozitív változás, gondoskodás, igazságkeresés, érdekképviselet, jótékonyság tartozik.
Kampányukon keresztül szeretnék
bemutatni, hogy a civilszervezetek
világát ebben az országban élő,
dolgozó emberek hozzák létre, és
az Ő álmaik, elvárásaik, önkéntes
munkájuk, adományaik formálják
azt.
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“A MACI mi vagyunk
A Magyar Civilszervezetek (MACI)
önszerveződő közössége vagyunk.
Ahol a MACI, ott a szolidaritás, a
gondoskodás, az odafigyelés, az
állampolgárok szempontjainak és
érdekeinek képviselete – a közösségi lét feltételei. Mi, a MACI, ezekért
az értékekért dolgozunk, és szeretnénk, ha tevékenységünkről, eredményeinkről, sikereinkről sokak
hallanának, ha betekintést nyújthatnánk szerteágazó, sokrétű munkánkba.
Jelenleg közel 100 szervezet csatlakozott a kezdeményezéshez, és további több száz civilszervezet csatlakozását várjuk a kampány elindulásával. A közösséghez való csatla-

kozás feltétele, hogy a szervezet
bejegyzett legyen, átláthatóan és
pártpolitikától mentesen működjön.
A kampány
A kampány kommunikációs szakemberek és a civilszervezetek
több hónapos közös gondolkodásának eredményeként állt össze,
és 7 civilszervezet, valamint az
ARC képviselőiből álló csapat
szervezte meg. A kampány célja a
civilszervezetek ismertségének
növelése és még szélesebb körű
elfogadtatása.
A MACI egy jelkép, és mint ilyen,
bizonyos kritériumoknak, úgymint átlátható gazdálkodás, nyil-

E-Napraforgó

vános tevékenység, pártpolitikától
független működés – hogy csak a
legalapvetőbbeket említsük – meg
kell felelnie az őt használó civilszervezetnek.
Szándékosan választottunk olyan
jelképet, amely az érzelmekre hat.
Úgy véljük a MACI kedvelt figurája
segít azonosíthatóvá, észrevehetővé tenni a civilszervezeteket, és
képes azon társadalmi rétegek figyelmét is felhívni tevékenységünkre, akik eddig keveset tudtak
rólunk, vagy akár érdektelenek voltak irányunkban. Hosszú távú célunk az, hogy a jövőben, ha valaki
találkozik a maci emblémával,
azonnal ugorjon be neki, hogy az
adott dolognak köze van a civilszervezetekhez.
Elindítottuk a www.sziamaci.hu
weboldalunkat, ahol elmagyarázzuk, hogy mik azok a civilszervezetek, hogyan működnek és miért
van rájuk szükség. A weboldal kereső funkciója megkönnyíti a civilszervezetetekkel való kapcsolatfelvételt, segít megtalálni azokat, akár
segítségnyújtásról, akár adományozásról (1%), akár segítségkérésről van szó.

Online fórumokon terjedő kisfilmjeinkben színészek szólalnak meg,
akik maguk is aktív támogatói a
civilszervezeteknek. „A civil az, aki
tesz valamit a közért, és azért,
hogy szabad lehessen. Ez a szabadság ára. A demokrácia melós műfaj!” –fogalmaz Novák Péter.
forrás: civilhirugynokseg.hu
2015. március

A beszámolók és a közhasznúsági
mellékletek letétbe helyezési kötelezettségével kapcsolatos tudnivalók
Az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban Ectv.) rögzített
beszámolási szabályok szerint a civil
szervezetek, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei a működésükről, a vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetükről
az adott üzleti év utolsó napjával a
kötelesek beszámolót készíteni a
224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet
alapján. A már közhasznú, illetve a
jövőben a közhasznú fokozat megszerzését célzó civil szervezet a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is köteles készíteni a 350/2011. (XII.30.) Korm.
rendelet alapján.
A közzététel céljából beküldendő
formanyomtatványok
a
www.civil.info.hu internetes portálról, vagy a bírósági honlapról tölthetőek le.
A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági
mellékletét köteles minden év május 31. napjáig letétbe helyezni akként, hogy a beszámolót, illetve a
közhasznúsági mellékletet elektronikusan (az ún. Ügyfélkapun keresztül), vagy papír alapon - eredetben
vagy hitelesített másolatban - megküldi az Országos Bírósági Hivatal
(1363 Budapest, Pf.24.) részére. Az
OBH a civil szervezetek beszámolóinak és esetleges közhasznúsági
mellékletének a közzétételéről díjmentesen intézkedik.
Az elektronikus úton küldött beszámoló közzétételére (az OBH gondoskodik a beszámoló közzétételéről az országos névjegyzékben, a
szervezet további adataihoz kapcsolódóan) napi feltöltéssel kerül
sor. A papír alapon küldött beszámoló legfeljebb 20 nap múlva jelenik meg.

Közhasznú szervezet a beadványait csak elektronikusan terjesztheti elő.
Ha elektronikusan küldi be a szervezet a beszámolót, a beküldésről elektronikus igazolást kap.
Akkor tekinthető a beszámoló
határidőben beküldöttnek, ha
informatikailag szabályszerű volt,
a megfelelő mellékleteket csatolták és a tartalom, formátum informatikailag értelmezhető volt.
A beadáskor rögtön kap a szervezet egy elektronikus tértivevényt,
amely tartalmazza, hogy a beadvány informatikai vizsgálata megtörtént és a kérelmet befogadták. Itt azt vizsgálják, hogy a megfelelő informatikailag is hatályos
nyomtatvány (formátum), megfelelő kiterjesztésű dokumentumok kerültek beadásra. Az elutasítás is azonnali visszajelzéssel
(hibaüzenet) történik. Ez a vizsgálat nem tartalmi, csak informatikai jellegű, de azt vizsgálhatják,
hogy a kérelem kötelezően kitöltendő rovata ki van-e töltve, és
hiányosság esetén nem megy át
az informatikai szűrőn.
Emellett ha a civil szervezet saját
honlappal is rendelkezik, a beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét saját honlapján is köteles
elhelyezni és annak megtekinthetőségét legalább a közzétételt
követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig
biztosítani.
Ha a civil szervezet a beszámolóval, illetve a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven
belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárást
kezdeményez az illetékes ügyészségen.
forrás: www.birosag.hu,
www.nonprofit.hu
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Feladatokat ad a civileknek az új Ptk.

Minden egyesületnek és alapítványnak legkésőbb 2016-ig összhangba
kell hoznia működését az új Ptk-val,
továbbá változtak a civil szervezetek beszámolási szabályai is.
A 2014. március 15. napján hatályba lépett új Ptk. (2013. évi V. törvény) szabályai az egyesületek és az
alapítványok vonatkozásában is
számos változást hozott.
Az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi
CLXXVII. törvény 11. §-ában foglalt
rendelkezés szerint a Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett, illetve bejegyzés alatt álló
egyesület és alapítvány a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő
okirat módosítással egyidejűleg
köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és
szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak. Egyesület esetében nem
kell módosítani az alapszabályt abból az okból, hogy az tartalmazza az
egyesület alapító tagjainak nevét,
és azok lakóhelyét vagy székhelyét.
Az egyesület és az alapítvány a létesítő okiratát a Ptk.-val összefüggésben nem köteles módosítani, ha az
csak abból az okból volna szükséges, hogy abban olyan hivatkozások, utalások és elnevezések szerepelnek, amelyek a Ptk. és a létesítő
okirat tartalmát érintő más törvény
rendelkezéseinek már nem felelnek
meg. Ha azonban a létesítő okirat
egyéb okból módosul, a szervezet
az ilyen változásokat is köteles azon
átvezetni.
Az alapítvány és az egyesület 2016.
március 15. napját követően csak a
Ptk. rendelkezéseinek megfelelő
létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet.
A létesítő okirat – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő – módosítását
változásbejegyzési kérelemként kell
2015. március

benyújtani a bírósághoz. Jelenleg
már ezt is elektronikus eljárás keretében lehet elvégezni. Részben változtak a civil szervezetek beszámolási szabályai is.
Minden szervezetnek december 31i fordulónappal a számviteli tv. szerinti éves beszámolót kell készítenie. A beszámoló formáját a civil
szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alaptevékenység és a gazdaságivállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a
könyvvezetés módja határozza
meg.
A civil szervezet nyilvántartásaira
egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy közhasznú jogállású
szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet.
A civil szervezet beszámolója tartalmazza
a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),
b)
az
eredménykimutatást
(eredménylevezetést),
c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.
A civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet is készíteni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény (Civiltv.)
29. § (3) bekezdése alapján.
A közhasznúsági mellékletben be
kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket,
ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához
szükséges 32. § szerinti adatokat,
mutatókat.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával
kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek
nyújtott juttatások összegét és a
juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

A beszámoló és mellékleteinek
letétbe helyezése, illetve közzététele határideje május 31. napja. Ha az alapszabály lehetővé
teszi, akkor a közzététel történhet kizárólag a saját honlapon.
Egyéb esetben (ha a szervezetnek van honlapja) két évig a honlapon is hozzáférhetővé kell
tenni.
A beszámolót – ha a szervezet
külön törvény rendelkezése alapján a beszámoló letétbe helyezésére köteles – az OBH (Országos
Bírósági Hivatal) részére kell
megküldeni, aki gondoskodik a
közzétételről. 2014. június 30-tól
a letétbe helyezés elektronikus
úton történik az OBH-nál, és a
közzétett beszámolók az Országos Névjegyzékben lesznek
elérhetők.
A civil szervezetek gazdálkodása,
az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló
350/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet)
2. §-a értelmében a civil szervezetek folyamatosan, de évente
legalább egy alkalommal kötelesek tájékoztatni a nyilvánosságot. A civil szervezet az általa
használt tájékoztatási eszközökön keresztül – így különösen
honlapján, hírlevélben – köteles
tájékoztatást adni működéséről
és az adományok felhasználásáról.
forrás: ado.hu
Aláírta a III. Kulturális Közfoglalkoztatási Program hatósági szerződését a Nemzeti Művelődési
Intézet
Március 2-án délután a Nemzeti
Művelődési Intézetben aláírták a
III. Kulturális Közfoglalkoztatási
Program megvalósításáról szóló
hatósági szerződést. A Budapest
Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Művelődési
Intézet között létrejött szerződés
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a Belügyminisztérium által a Kulturális Közfoglalkoztatási Program
folytatásához nyújtott támogatás
felhasználásának részleteit rögzíti.
A dokumentumot a Nemzeti Művelődési Intézet részéről Polyák Albert
szakmai igazgató, a Nemzeti Művelődési Intézet általános főigazgató
helyettese, Zotterné Boda Erzsébet
gazdasági igazgató, Kárpáti Árpád, a
Kiemelt Programok Főosztálya főosztályvezetője, valamint Sonkoly
János, Ellátási és Vagyongazdálkodási Főosztály főosztályvezetője
látta el kézjegyével. A szerződés
értelmében a Nemzeti Művelődési
Intézet harmadik alkalommal indítja el a Kulturális Közfoglalkoztatási
Programot, melyhez a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Támogatási Programja biztosítja a
feltételeket. A támogatásnak köszönhetően 2015. március 1. és
2016 február 29-e között 6100 fő
foglalkoztatott részvételével valósulhat meg az értékteremtő Kulturális Közfoglalkoztatási Program
harmadik szakasza. A foglalkoztatási program küldetése, hogy a kulturális közfoglalkoztatottak tevékenységükkel hozzájáruljanak a települési értékek feltárásához, a helyi
rendezvények megvalósításához, a
helytörténeti gyűjtemények bővítéséhez, a közösségi élet újraszervezéséhez, valamint a kulturális alapellátás új módszerekkel, tevékenységekkel való bővítéséhez.
forrás: www.nmi.hu
MEGKEZDŐDÖTT AZ IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK ÉRTÉKELÉSE
A Nemzeti Művelődési Intézet által
indított Leleményes Hőseink program országos ifjúsági példaképkereső felhívására az ország egész területéről több száz ifjúsági közösség
küldte el ötleteit arra nézve, hogy
saját választott hősüket követve
miképpen tudják településük vagy
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városrészük javát szolgálni.
A fiatok kezdeményezéseiket egy
online űrlap segítségével, bőséges
illusztrációval, egyedi meglátásokkal színesítve töltötték fel a program adatbázisába. A szervezők elkezdték a beérkezett ötletek feldolgozását: a több száz kezdeményezés közül a legértékesebbnek tartott munkák megvalósítását vagy
folytatását a Nemzeti Művelődési
Intézet szakmailag támogatja – a
kiválasztott kezdeményezések stábjai ajándékokat és országos találkozón való részvételt nyernek. Eredményhirdetésre várhatóan március
16–20. között kerül sor: a szervezők
minden érintettet tájékoztatni fognak,
valamint
a
honlapon
(lelelemenyeshoseink.hu) is nyomon követhetők az események.
forrás: www.nmi.hu, 2015. 02. 28.
Megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) jogszabályváltozása a Magyar közlönyben

mánygyűjtési kampányok tervezése nehézségekbe ütközik, a
kampányt rövid idő alatt kell
megtervezni, kevés az erőforrás,
idő, pénz és még a meglévő eszközeinket sem használjuk ki maximálisan, mégis többet, újat
szeretnénk, arról nem is beszélve, hogy folyamatosan új célcsoportot akarunk megszólítani,
miközben még a meglévő kapcsolatainkat sem ápoljuk megfelelően.
Elsősorban azt javasoljuk a szervezeteknek, hogy a meglévő támogatóikra,
munkatársaikra,
önkénteseikre, céges kapcsolataikra támaszkodjanak, ugyanúgy,
mint ahogyan a meglévő eszközeiket fejlesszék, meglévő adományszervezési programjaikat
tökéletesítsék, és csak utána vágjanak bele új programokba.”
A teljes bejegyzést az egy százalékos kampány felépítéséről,
mérlegelési pontjairól lásd:
https://nonprofitconsultancy.wordpre
ss.com/2015/02/14/nehanytipp-az-1-oskampanytervezeshez/.
forrás: civilhirugynokseg.hu

Megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) jogszabályváltozása
a Magyar közlönyben, mely eltörli a
5/2012. (II. 16.) KIM rendelet 4. §
(2) bekezdés h) pontját) 1 éves várakozási időtartamot. A teljes jogszabály
a 5. Te Szedd! Önkéntesen a tiszta
http://www.kozlonyok.hu/nkonline Magyarországért Akció
Május 15-17.
/MKPDF/hiteles/MK15009.pdf
olvasható.
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért akció ma haTippek az 1%-os kampányhoz
zánk legnagyobb önkéntes moz“Az 1% kampány hasonlít a legjob- galma. Idén immár ötödik alkaban a hagyományos marketing lommal valósul meg. A szemétkampányokra, tanulságai minden gyűjtési akció keretében szerte
évben ugyanazok voltak: aki sok az országban „tavaszi nagytakaríszáz milliót tud kampányolásra for- tanak” a TeSzedd! önkéntesei.
dítani, az sok száz milliót tud nyerni Azért szervezzük meg ezt a mozrajta. De mit csináljon egy kis szer- galmat minden évben, hogy követ? Hagyja ki a lehetőséget? Vagy zösen megtisztítsuk szűkebbmégis vágjon bele?” Baranyai Liza tágabb környezetünket. Azt is
és Schmidt Gergő fundraiserek szeretnénk, ha minél több ember
kifejezésre is juttatná a benne
blogját ajánljuk.
“Tanácsadásaink során többször rejlő igényt a tisztaságra és feltalálkoztunk azzal, hogy az ado- hagyna a szemeteléssel. Hiszen
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ha a kukába kerül a szemét, akkor
nincs mit összeszedni. Emellett az is
a célunk, hogy minél többen ráérezzenek az önkéntesség ízére… A
TeSzedd! nemzetközi porondon is
bemutatkozik idén, hiszen Magyarország csatlakozik vele a „Let’s
Clean Up Europe!” elnevezésű öszszeurópai kezdeményezéshez, amit
az Európai Bizottság EWWR LIFE+
programja keretében szerveznek
meg. Május 8-10. között a kontinens 28 országának polgárai töltik a
napjukat szemétszedéssel.
Bővebb információ:
http://szelektalok.hu/teszedd/#miaz-a-teszedd
Prezi Androidon: mindent a szemnek, semmit a kéznek
Androidra is megérkezett a Prezi jelentette be a cég. A magyar fejlesztésű prezentációs platformhoz

tartozó androidos alkalmazással
megtekinthetők, illetve online elő
is adhatók az egyes prezentációk azok szerkesztésére azonban
egyelőre nincs lehetőség.
Forrás:
http://www.hwsw.hu/hirek/5360
6/prezi-online-prezentacioandroid-app.html
Százezerrel többen mozdultak
meg az idei Kultúrházak éjjelnappal hétvégén

sülete, a Kulturális Központok
Országos Szövetsége és a Nemzeti Művelődési Intézet együttműködésével, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának támogatásával
idén február 13. és 15. között
létrejött rendezvénysorozathoz
négy tematikus pályázat is kapcsolódott, melyre több mint 3500
pályamű érkezett flashmob, fotó,
reklámspot és innovációs kategóriában.
Bővebben: Kultúrházak éjjelnappal, Facebook

280 ezer főt vonzott az idei Kultúrházak éjjel-nappal eseménysorozat, amely a közművelődési intézmények közösség- és értékteremtő, valamint kultúraközvetítő szerepére hívta fel a figyelmet országosan 610 helyszínen. A Magyar
Népművelők Egyesülete szervezésében, a Közösségfejlesztők Egye-
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Megjelentek az ifjúságügyi tanulmánykötetek:
 Magyar Ifjúság 2012 Tanulmánykötet
 Másodkézből Magyar Ifjúság 2012
 Harmadrészt Magyar Ifjúság 2012 Regionális helyzetelemzések
Összebeszélünk Ifjúságügyi Kongresszus 2014
Az alábbi linkről letölthetőek: http://www.ifjusagugy.hu/2/index.php/tanulmanykotetek
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