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Kedves Civil Partnereink! 

Hírlevelünkben beszámolunk a 2018. március hónapban megvalósult rendezvényekről, 

valamint néhány fontos információt is közé teszünk.  

Sikeres és eredményes munkát kívánunk a következő hónapra! Amennyiben kérdése van a 

hírlevélben megjelent információkkal kapcsolatban keresse munkatársainkat: 

Aranyosi-Varga Alida: +36-20/220-2921 

Hadházi Anna: +36-20/365-3277 

Serfőzőné Bencsik Margit: +36-20/220-5961 

Varga Ferenc: +36-20/220-7415 

Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum munkatársai 
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Civilek a Fiatalokért Egyesület által szervezett képzés, márciusi 

workshopok 

2018. március hónapban egyesületünk az EFOP-1.2.1.15-2016-00681 projekt 

keretén belül kettő workshopot, valamint képzést szervezett, melyen a résztvevők 

száma összesen: 100 fő volt. 

Képzés 

Címe: Együttműködési képzések fejlesztése 
Időpont: 2018. március 09.-10. és 2018. március 23.-24. 
Előadó: Dr. Felszeghy Márta és Dr. Berényi András 
 
A képzés témája az Együttműködés fejlesztési technikák fejlesztése, elsajátítása volt. 

Összesen 12 fő vett részt a 30 órás képzésen, melyet 2018. március 09.-10. és 2018. 

március 23.-24. tartott szervezetünk. A képzésen elsősorban egyetemi hallgatók vettek 

részt. Úgy gondoljuk, hogy már fiatal korban fontos elsajátítani ezeket a technikákat, hiszen 

ez által javulhat a gyerek-szülő kapcsolat vagy a résztvevő párkapcsolata. Bízunk benne, 

hogy a képzésen elsajátított technikákat a jövőben, mint leendő szülők is alkalmazni fogják, 

annak érdekében, hogy harmonikus családi életük legyen. A képzés elsősorban gyakorlati 

jellegű volt, a résztvevők számára teljesen ingyenes. 

            
Fényképet készítette a Civilek a Fiatalokért Egyesület 
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Workshopok 

1. Workshop időpontja: 2018. március 24. 16:00-19:00 
Címe: Húsvéti készülődés a gyerekekkel 
Előadó: Tóthné Pásztor Ágnes 
 

2018. március 24. (szombat) a Civilek a Fiatalokért Egyesület és a Karikás Kulturális és 

Hagyományőrző Egyesület közösen szervezett egy családi, délutáni foglalkozást, azaz 

workshopot. A délutáni foglalkozás témája a Húsvét volt és azt kívánta szemléltetni az 

előadó, hogy három kisgyermek és munka mellett hogyan lehet a húsvéti ünnepre készülni.  

A rendezvényen volt beszélgetés, tánc, tojásfestés, locsolóvers tanulás, melyhez a jó 

hangulatot a Törköly zenekar biztosította. A szorgos kezecskék pedig a kézműves 

asztaloknál készíthettek különböző húsvéti díszeket. 

 

 

 

 

 

Fényképeket készítette a Civilek a 

Fiatalokért Egyesület. 
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A gyerekek hatalmas mosollyal mentek el és sokan kérték a szüleiket, hogy a következő 

rendezvényre is jöhessenek, melynek időpontját hivatalos facebook oldalunkon közé 

tesszük. 

 

2. Workshop időpontja: 2018. március 28. 9:00-12:00 
Címe: Hátrányos helyzetű gyerekek családi szokásainak színesítése 
Előadó: Tóthné Komor Enikő 
 
2018. március 28. (szerda) a Civilek a Fiatalokért Egyesület a hajdúhadházi Földi János Két 

tannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézményében 

workshopot szervezett, melynek fő témája: A fiatalok családi életre való nevelése volt. A 

gyerekek elsősorban a Húsvéti ünnepet, szokásokat, hagyományokat beszélték át az 

előadóval, aki játékos vetélkedő formájában kérdezte vissza az első egy órában elhangzó 

ismereteket. A gyerekek jelentős része hátrányos helyzetű körülmények között nevelkedik, 

ezért számukra kifejezetten fontosak ezek a rendezvények, hiszen ők még formálhatóak és 

általuk a szülői magatartás, hozzáállás is fejleszthető. 

 

 

Fényképet készítette a Civilek a Fiatalokért Egyesület. 



 
2018/3 Hírlevél               Március 
 
 
 
 

Székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 21. 

Iroda/levelezési cím: 4024 Debrecen, Piac utca 69. 2/a. 

Telefonszám: 06 (52) 501 372  E-mail cím: hbmcic@gmail.com 

Honlap: www.civil-tanacsadas.hu 

 

 
Fényképeket készítette a Civilek a Fiatalokért Egyesület. 

 

A Húsvéttal kapcsolatos ismeretek elsajátítása után, különböző tojásdíszítési technikákat 

mutatott az előadó, melyek közül a gyerekek maguk választhatták ki, hogy melyikkel 

szeretnének tojás kukót vagy főtt tojást díszíteni.  

A gyerekek hatalmas élvezettel és kreativitással csináltak a tojásdíszítéseket, hiszen családi 

körökben nem foglalkoznak a húsvéti készülődéssel, számukra ez az ünnep olyan, mint egy 

hétvége, csak nem kell iskolába jönni. 

 
Fényképeket készítette a Civilek a Fiatalokért Egyesület. 
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A Civilek a Fiatalokért Egyesület köszönni az előadók, oktatók ódaadó munkáját, mind a 

képzésen, mind pedig a workshopokon. A megjelenteknek köszönjük a részvételt és 

bízzunk benne, hogy a jövőben még több rendezvényünkön vesznek részt.  

 

Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum rendezvényei 

A Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum partnerségi napot rendezett 2018. 

március 19-én a Méliusz Juhász Péter Könyvtárban. 

2018. március 19-én megrendezésre került a Hajdú-Bihar Megyei Civil információs 

Centrum partnerségi napja, melynek témája a Nemzeti Együttműködési Alap 2017. évi 

pályázatainak elszámolási menete volt. A megjelent civil szervezetek képviselői hasznos 

információkat kaptak az aktuális változásokról, hogy beszámolóiakat hiánytalanul be 

tudják nyújtani az elszámolási időszakban: 2018.április 01. – 2018.április 30. 

A beszámoló két részből áll: szakmai beszámoló és pénzügyi beszámoló, melyek 

elkészítéséhez segítséget nyújt az Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2017. évi 

forrásaira benyújtott támogatási igények (pályázat és egyedi kérelem) alapján biztosított 

költségvetési támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásához 2. számú módosítás című 

segédlet, mely elérhető:  

Civil Információs Portál -> Nemzeti Együttműködési Alap -> Ugrás a dokumentumokhoz. 

2018-ban változott a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatainak elszámolása, melyek a 

következők: 

A bizonylatok EPER-be történő rögzítését követően a véglegesítés után a rendszer 

generálja a számlaösszesítőt. Ezt követően megjelenítésre kerül a számlaösszesítőn az Ávr. 

100.§ (3) bekezdése szerinti kiválasztás eredményeképpen azon bizonylatok, melyeket 

ellenőrzésre meg kell küldeni, a megjelölés a beküldendő bizonylat oszlopban a rögzített 

tételek mellett „igen” megjelöléssel szerepel. Felhívjuk figyelmét arra, hogy a megjelölt 
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számviteli bizonylatok mellett a fent megjelölt elszámolási útmutató szerinti kapcsolódó 

dokumentumokat (pl. kifizetést igazoló bizonylat, szerződés stb.) is szükséges megküldeni. 

Amennyiben kérdése van az elszámolással kapcsolatban, keresse kollégánkat, Hadházi 

Annát (+36-20/365-3277). 

 

Márciusi hírek, aktualitások 

Gazdasági társaságok továbbra is megtévesztő megkeresésekkel élnek civil 

szervezetek felé. A megtévesztő megkereséseket haladéktalanul jelezzék az 

Országos Bírósági Hivatal felé.  

Több bejelentés érkezett az Országos Bírósági Hivatalba (OBH), miszerint civil szervezetek 

megtévesztő megkereséseket kaptak különböző gazdasági társaságoktól. E társaságok azt 

ajánlották, hogy ellenszolgáltatás fejében törvényességi és gazdasági szempontból 

átvizsgálják, javítják a civil szervezetek beszámolóit. Ezáltal megelőzhetik az esetleges 

retorziókat. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a civil szervezetek beszámolóival kapcsolatban az OBH feladata 

kizárólag azok nyilvántartása és közzététele. Az OBH tartalmában, érdemében nem 

vizsgálja a beszámolókat, valamint a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységét sem, 

ilyen vizsgálatokra ugyanis nincs hatásköre.  

Kérjük, ha ilyen tartalmú megkeresést kapnak, azt utasítsák el, illetve haladéktalanul 

jelezzék az illetékes törvényszéknek, vagy a nyomozóhatóságnak. 

Forrás: www.birosag.hu 

  

http://www.birosag.hu/
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Megszületett a döntés a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház cím elnyerésére 

meghirdetett pályázatról.  

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 52/B § (1) bekezdése, valamint a pályázati 

kiírásban foglaltaknak megfelelően a beérkezett pályázatok értékelése megtörtént. 

Azon civil szervezetek, amelyek eredményes pályázatot nyújtottak be, 2018. április 1. és 

2021. március 31. között viselhetik a "Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház" címet. 

Megyék szerint az alábbi szervezetek nyújtottak be eredményes pályázatot: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hajdú-Bihar megyében az Egyenlő Esély Egyesület nyerte el, mellyel szervezetünk is 

együttműködik. Gratulálunk és a jövőben eredményes munkát kívánunk! 

 

Forrás: www.civil.info.hu 

  

Bács-Kiskun megye Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület 

Baranya megye Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület 

Békés megye Egyensúly AE Egyesület 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ifjúságért Alapítvány 

Budapest Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete 

Csongrád megye Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövetsége 

Fejér megye Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány 

Győr-Moson-Sopron megye Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

Hajdú-Bihar megye Egyenlő Esély Egyesület 

Heves megye Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete 

Jász-Nagykun-Szolnok megye Jász-Nagykun-Szolnok Esély Egyesület 

Komárom-Esztergom megye Majki Népfőiskolai Társaság 

Nógrád megye Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifjúsági Alapítvány 

Pest megye Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 

Somogy megye Napkerék Egyesület 

Tolna megye Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület 

Vas megye Forrásközpont Közhasznú Alapítvány 

Veszprém megye Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület 

Zala megye Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület 

http://www.civil.info.hu/
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Pályázati lehetőség 

Civil pályázat a Megyei Felzárkózási Fórum munkájában való részvételre. A Hajdú-Bihar 

Megyei Önkormányzat az EFOP-1.6.3-17-2017-00018 azonosító számú "Megyei szintű 

felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programhoz 

kapcsolódóan Hajdú-Bihar megyében" című projekt keretében megyei szintű 

fórumsorozatot szervez a mélyszegénységben élők és romák, a nők, a gyerekek, az idősek 

és a fogyatékkal élők felzárkózásának témájában. 

A pályázat egységes pályázati adatlapon nyújtható be, mely a Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzati Hivatal Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Osztályán szerezhető be (4024 

Debrecen, Piac u. 54., fsz. 13. szoba), vagy letölthető a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

honlapjáról. 

A pályázat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részére személyesen, postai úton vagy 

elektronikus úton nyújtható be a pályázati felhívásban megjelölt elérhetőségekre. 

A pályázatok benyújtási határideje: 

2018. április 13. (péntek) 12.00 óra 

A pályázatok postára adási határideje: 

2018. április 12. (csütörtök) 

Részletek, letölthető pályázati felhívás és adatlap az alábbi linken: 

http://hbmo.hu/HPage.aspx?key=2062 

 

Forrás: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, valamint www.hbmo.hu 

  

http://hbmo.hu/HPage.aspx?key=2062
http://www.hbmo.hu/
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Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület által hirdetett pályázati lehetőség: 
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Programajánló 
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