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1. Megyei Civil Szolgáltató Iroda működtetése
Az egyesületünk kiemelt tevékenysége 1999-től a megyei civil szolgáltató tevékenység:
tanácsadás, információszolgáltatás, információs napok, képzések szervezése, Napraforgó
civil újság megjelentetése, civilek. csabanet.hu honlap kezelése, adatbázis, szakkönyvtár
működtetése.
Szakmai tanácsadás (személyes, telefonos, email): az érintett időszakban a megyében
alakuló és működő civil szervezetek számára összesen 365 alkalommal nyújtottunk jogi,
könyvelési, pályázati és civil szervezetek létrehozásával, működtetésével kapcsolatos
tanácsot, valamint 720 alkalommal egyéb, a civil szektorral kapcsolatos
információszolgáltatást. 9 alkalommal jelentettük meg a Napraforgó civil újságot. A
szakkönyvtárat és a civil adatbankot folyamatosan frissítettük.
2. Önkormányzati-civil kapcsolatok segítése
2010-ben közreműködtünk – Békés Megye Képviselő-testülete által – a civil szervezetek
számára kiírt komplex pályázatok szakmai előkészítésében, nyilvánosságra hozatalában. A
pályázatokat megjelentettük a honlapunkon és a Napraforgó civil újságban, valamint a
megyei civil szervezetekhez és szövetségekhez közvetlenül is eljuttattuk. Irodánk segítséget
nyújtott a pályázatok tartalmi értelmezésében, formai előkészítésében, a pénzügyi
elszámolások elkészítésében. Az egyesületünk tagja a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanács mellett működő Megyei Civil Fórumnak, melynek ülésein szintén részt vettünk. A
Megyeháza kulturális referensével rendszeresen konzultáltunk a megye civil szektorát és a
közösségfejlesztő folyamatokat érintő szakmai kérdésekben. Mezőberény városának
polgármesterével és civil referensével szakmai egyeztető megbeszélést folytattunk a
Kistérségi Civil Információs Központ beindítása ügyében.

3. Település-közösségfejlesztő munka
2010 szeptemberében csatlakoztunk az Állampolgári Részvétel Hete országos akcióhoz „Civil
szakmai műhely” szervezésével, továbbá műhelykonferenciát szerveztünk a
„Közösségfejlesztés új kihívásai címmel” Békéscsabán, a proHáló országos civil hálózat és a
Békés Megyei Ibsen Nonprofit Kft. Kulturális irodájával együttműködésben. A Békés Megyei
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Önkormányzat „Közösségfejlesztés, vezetéselmélet” szolgáltatás témakörben meghirdetett
pályázatának eredményeként közösségfejlesztő; szervezetfejlesztő munkát valósítottunk
meg két kezdő civil szervezetnél: a Mezőberényi Nagycsaládosok Egyesülete, valamint az
Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú Egyesület tagsága és vezetői körében. A program
megvalósítása során a működésüket tekintve indulási szakaszban lévő szervezetek számára
olyan tudásanyagot adtunk át, amely lehetővé tette a folyamatos működéshez szükséges
elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását.
4. Tanácskozások, információs napok, képzések, hálózatok
- 2010. augusztus 6-8. között bonyolítottuk le a Békés megyei civil szervezet vezetők
bentlakásos műhelymunkáját.
- 2010 novemberében két konferenciát szerveztünk: „Közművelődés és közösségfejlesztés
lehetőségei az élethosszig tartó tanulásban”, valamint „Fókuszban a szervezetfejlesztés”
témakörökben. Partnereink a Tempus Közalapítvány, az Ibsen Nonprofit Kft. Kulturális Iroda
és a proHáló hálózat voltak.
- Körös-sárréti Civil Stratégia: A Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetségével és a Sarkadi
Kistérségi Civil Fórummal együttműködve részt vettünk a Körös-sárréti Civil Stratégia
elkészítésében. Az anyag elkészítése során 15 település civil szektorának helyzetét
elemeztük.
- A Békéscsabai kistérség Kulturális Közművelődési Stratégiájának elkészítésében
társszerzőként közreműködtünk. (helyzetelemzés, fejlesztési javaslatok)
- A Nonprofit Információs és Oktatási Alapítvány felkérésére, részt vettünk egy országos – a
civil szektor helyzetét elemző – anyag elkészítésében, melynek keretében anyaggyűjtést
végeztünk és interjúkat készítettünk a megye civil szektorának helyzetét ismerő
szakemberekkel. A Békés megyei civil szektort bemutató anyag megtekinthető a
www.ciszokhalozat.hu portálon, a dokumentumtárban.
- A gyomaendrődi Térségi Humánsegítő Szolgálatnak – szakmai tanácsadással - segítséget
nyújtottunk ifjúsági, civil szolgáltató pályázati projekt elkészítésében.
- A Sarkadi kistérségben – a dél-alföldi koordinátorral való együttműködésben - szakmai
tanácsadással segítettük a közösségfejlesztés területén az MTA Gyerekszegénység Elleni
Programjának elkészítését.
-A Civitas Alapítvánnyal partnerségben részt vettünk a közösségi alapítványok tevékenységét
tanulmányozó országos műhelymunkán.

5. Nemzetközi kapcsolatok építése
A franciaországi Mont Blanc Népfőiskolával az egyesületünk 15 éves partnerségi
együttműködést ápol. 2010 augusztusában a népfőiskola tagjainak budapesti látogatását
segítettük szakmai program összeállításával, a csoport kíséretével.
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A határ menti civil együttműködés erősítésére a Dél-alföldi Regionális Teleház Szövetség
partnereként közreműködtünk a „Kis közösségek határmenti programja a Vajdaságban”
című projekt lebonyolításában. Részt vettünk a tananyag kidolgozásában, valamint előadást
tartottunk a határon túli civil szervezetek vezetőinek.

6. Partnerségek
–

–

–

A Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet (Gyula)
felkérése 2010 októberében főiskolai hallgatókat fogadtunk terepmunka keretében,
bemutatva a megyei civil iroda tevékenységét, valamint a közösségfejlesztés-kultúra
területén kifejtett megye munkát.
Az egész életen át tartó tanulás hálózatépítő program keretében a Tempus Alapítvánnyal
közösen konferenciát szervezetünk. A proHáló országos civil hálózat tagjaként
irányítottuk a Helyi fejlesztő csoport munkáját, konferenciát szerveztünk
szervezetfejlesztés témakörben Kunbábonyban, valamint részt vettünk tanulmányok
írásában, jó gyakorlatok közzé tételében.
Az egyesületi civil iroda (szakterületen) dolgozó munkatársai több alkalommal részt
vettek országos civil tanácskozásokon, továbbképzéseken, közösségfejlesztő
műhelyeken, a népművelők egyesületének vándorgyűlésén a tapasztalatok bővítésére,
információk közvetítésére.

7. TAN-FOLYAM – Tanulás a folyamatos fejlődésért – Program a Békés megyei civil
szervezetek fejlesztéséért (TÁMOP 5.5.3-08/02-2008-0011) projekt megvalósítás. 2010.
szeptember 30-val zárult a programunk, amelynek során 32 Békés megyei civil
szervezetnek nyújtottunk komplex szervezetfejlesztési szolgáltatást-
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