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A tartalomból:
I. Országos Civil Konferencia Budapesten
Civilek napja Salgótarjánban
Falusi Civil Alap
Az év civil szervezete Nógrád megyében - még pár napig jelölhet!
Civil központok a 2022-es Educatio Kiállításon
Visszatekintő – 2021. civil újoncai 6. rész

PROGRAM
I. Országos Civil Konferencia
A Civilek Napja alkalmából a Budapesti és a Pest megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, valamint
a Miniszterelnökség országos civil konferenciát szervez. Az I. Országos Civil Konferencia áttekintést ad
a civil törvény hatályba lépése óta eltelt tíz év eredményeiről. Emellett a rendezvény lehetőséget
teremt arra is, hogy a résztvevők a civil terület szabályozásáért
és a támogatásokért felelős döntéshozók közreműködésével
tekinthessék át a civil szektor jelenlegi helyzetét és várható
kilátásait.
Az idei “Értékteremtő Közösségekért” díjakat is az I. Országos
Civil Konferencia keretében adja át dr. Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszter.
A konferencia helyszíne:
Groupama Aréna (1091 Budapest, Üllői út 129.)
A konferencia időpontja:
2022. február 4. (péntek), 10.00 – 16.30 óra
A Konferencián 600 fő vehet részt. Minden megyéből 25 civil jelentkező kap lehetőséget arra, hogy
részt vegyen a Konferencián. A Nógrád megyei résztvevők Salgótarjánból induló különjáratú
autóbusszal juthatnak el az eseményre, ahol az étkezés is biztosított.
Annak érdekében, hogy mindenki biztonságban lehessen, és az esetleges szigorítások se hiúsítsák
meg az esemény megszervezését, kérjük, hogy a programra olyanok jelentkezzenek, akik már
felvették a harmadik oltást is. (A harmadik oltás felvételének igazolására a résztvevőknek ki kell
nyomtatni és magukkal hozni az „Uniós COVID digitális igazolásukat”.)
Kérjük, az alábbi linken jelezzék a részvételi szándékukat:
https://forms.gle/mzSsvyvBhLpGikKe9
A jelentkezéseket: 2022. január 31-ig fogadjuk.

Civilek Napja Salgótarjánban
A Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ a
Civilek Napja alkalmából 2022. február 1-jén (kedden)
14.00 órától kerekasztal beszélgetést szervez.
A beszélgetés témája: A fiatalok részvétele a civil
szervezetek életében
A programon bemutatkoznak Az év Nógrád megyei
civil szervezete díj jelöltjei is.
A rendezvény helyszíne: Nógrád Megyei Civil Központ
(Salgótarján, Klapka György út 4.)
Jelentkezni az alábbi linken lehet:
https://forms.gle/pHqmo8HAQJGpnNwB7

FALUSI CIVIL ALAP
Új felhívások a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség
által biztosított forrásból a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap
keretében 2022. évben meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és
feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásai.
A Kormány elkötelezett a kistelepüléseken élők számának megtartása,
növelése, életminőségének javítása, valamint ezzel összefüggésben ezen települések fejlesztése iránt,
amelyre tekintettel a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos vezetésével
kidolgozásra került a Magyar Falu Program.
A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így
többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz
való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott
élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen településeket. A Kormány kiemelt figyelmet
fordítva megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő,
értékteremtő civil szervezetek támogatására, és ehhez kapcsolódóan először 2020-ban megjelent a
Magyar Falu Program új programeleme: a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása.
Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja
szerinti azon egyesület vagy alapítvány
a) amelyet a bíróság 2021. december 31-éig nyilvántartásba vett,
b) amely rendelkezik a 2020. vagy a 2021. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál
letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és
c) amelynek székhelye olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település
tekintetében 2021. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.
A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR-ben) lehet benyújtani.
A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:
2022. január 10. 10 óra 00 perc – 2022. február 11. 12 óra 00 perc

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó
kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen
pályázatot.
A pályázati kiírások a következő linken érhetők el:
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-2022/
A BGA Zrt. a kiírás vonatkozásában elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, mely
elérhető a +36-1-896 0630 telefonszámon
hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt 9-től 12 óráig,
kedden és csütörtökön 13-tól 16 óráig.
Elektronikus ügyfélszolgálat: fca@bgazrt.hu.

AZ ÉV CIVIL SZERVEZETE
Az év civil szervezete Nógrád megyében - még pár napig jelölhet!
„Az év Nógrád megyei civil szervezete” díjat
második alkalommal hirdeti meg a Nógrád
Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ.
A díjat idén az a Nógrád megyei civil szervezet
kaphatja
meg,
amelynek
tagjai
a
leghatékonyabban tevékenykedtek 2021-ben a
fiatalok civil életbe történő bevonásában.
A civil szervezetek „utánpótlás” problémája
egyre
erőteljesebben
jelentkezik
az
egyesületek,
alapítványok
mindennapi
működése során. Keressük azokat a civileket,
akik sikeresek a fiatal korosztály aktiválásában.

A jelöléseket benyújthatják civil, nonprofit vagy forprofit szervezetek; intézmények, önkormányzatok
vagy természetes személyek.
A jelölésnek tartalmaznia kell: a szervezet neve, székhelye, képviselője, elérhetősége, a jelölt és
tevékenységének rövid bemutatása, továbbá a jelölés indoklása.
A jelöléseket 2022. január 31-ig e-mailben várjuk a nogradicivilkozpont@gmail.com címre.
A „Tárgy” mezőben kérjük feltüntetni: „Az év Nógrád megyei civil szervezete 2021”.
A díj átadására – a tervek szerint – ünnepélyes keretek között, 2022. februárjában kerül sor.

HÍREK
Civil központok a 2022-es Educatio Kiállításon
2022-ben első alkalommal vett részt a civil központok országos hálózata az Educatio Nemzetközi
Oktatási Szakkiállításon. A kiállítás 2022.01.13-tól 2022.01.15-ig , a HUNGEXPO 'A' pavilonjában
került megrendezésre.
Az idén 10. születésnapját ünnepli a civil
központok hálózata. Az 'A' épületben a
TK21-es standnál színes programokkal és
civil szervezetek bemutatkozásával várták
az érdeklődőket azzal a céllal, hogy a
fiatalok figyelmét felhívják a közösség
érdekében végzett munkára és az
önkéntes tevékenységek hasznosságára.
Nógrád megye a szombati nap délelőttjén
dolgozott a standon, sok fiatal állt meg,
érdeklődött. Nagy volt a nyüzsgés!
Köszönet a szervezést összefogó zalai
kollégáknak, a Miniszterelnökség Civil
Főosztályának és az országos hálózatnak
ezért az igazi, közös élményért!

VISSZATEKINTŐ
Visszatekintő rovatunkban összegezzük a mögöttünk álló hónapok civil történéseit. Szeretnénk
bemutatni a 2021. november hónapban Nógrád megyében újonnan bejegyzett civil szervezeteket:

Szív-ért Alapítvány (Salgótarján)
Az alapítvány célja a lakosság számára megbízható információk nyújtása a szív- és érrendszeri
betegségek kockázati tényezőiről, a különböző szívbetegségekről, illetve azok megelőzési
lehetőségiről. A betegséggel harcot vívó emberek anyagi, erkölcsi támogatása, a transzplantált
betegek életének segítése (pl. steril szobák, gyógyszerek, rehabilitációk). A kialakult betegségek
kezelésének támogatása, ezzel a betegek életét élhetőbbé tenni, meghosszabbítani. A kialakult
betegségben szenvedők folyamatos segítése, támogatása, végig kísérése a felismeréstől a
gyógyulásig, a mindennapi élet könnyebbé tétele.

Fiatal Nógrádiak Kultúrájáért és Közlekedéséért Egyesület (Bátonyterenye)
Az egyesület fő célja Nógrád megye hátrányos helyzetű lakosainak, főként fiataljainak oktatása,
társadalmi integrációjának elősegítése. A közösségi (írott, sugárzott, online) média világának, ehhez
kapcsolódóan a tartalomgyártás fotózás és videózás bemutatása. A térség fiatalabb generációjának
tudatos és biztonságos közlekedésre nevelése, bűnmegelőzés.
Új Esély a Gyerekeknek Egyesület (Tar)
Az egyesület célja a közösségi élet fejlesztése, a megye azon polgárainak összefogása, akik a helyi
viszonyok fejlése érdekében tenni akarásukkal, ötleteikkel, személyes közreműködésükkel a
környezetük érdekében cselekedni szándékoznak az alábbi részletes célok megvalósítása érdekében:
Az egyesület részletes céljai: a hátrányos helyzetű roma és nem roma családok, személyek
támogatása; a hátrányos helyzetű romák és nem romák érdekvédelme, érdekképviselete.
Adománygyűjtés és adományosztás; képzések, tréningek szervezése, lebonyolítása; helyi tehetségek
felkutatása, összefogása, alkotó munkájuk és tevékenységük helyi közösséggel való megismertetése.
Kulturális, hagyományőrző, környezetvédelmi és szabadidős programok lebonyolítása. A
foglalkoztatás elősegítése, munkaerőpiaci programok lebonyolítása, az egészséges életmód
népszerűsítése.
ADRIA INTERKULTURÁLIS EGYESÜLET (Hollókő)
Az évezredes közös történelmi múlttal rendelkező Adria-tenger menti népek történelmének,
nemzetiségeinek, múltjának, gazdaságának, kultúrájának, nyelvi emlékeinek feltárása, megismerése;
gondozása; tudástárak (online és hagyományos könyvek, kéziratok, egyéb dokumentumok
archívumának) létrehozása. A mai modern társadalmi és kulturális kapcsolatok erősítése,
együttműködések, közösségi tevékenységek, előadások, azok megrendezése, illetve a
megrendezésében való részvétel folyamatos civil és szakmai párbeszédek keretében; a közös múltnak
a jövő generáció felé történő átadása és a mindenkor aktuális társadalmi formában történő
beépítésének támogatása.
RUPA Egyesület (Hugyag)
Az egyesület céljai: Az egyesület hátrányos helyzetű emberek, családok támogatását képzését,
felemelkedését, életkörülményeinek javítását, kultúrájuk és hagyományaik ápolását, hitéletükben
való fejlődésüket tekinti céljának. Az egyesület célja továbbá a működési területén élők számára
közösségépítő jellegű kötetlen kulturális, közművelődési és szórakoztató programok rendezése a
szociálisan perifériára szorult, valamint diszkriminált emberek megsegítése. Kiemelt célcsoportok a
Magyarországon élő etnikai kisebbséghez tartozó személyek, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű
munkavállalók, illetve a térségben élő, itt tanuló fiatalok. Az egyesület céljai megvalósítása
érdekében programokat, rendezvényeket szervez és támogat, illetve azok szervezésében,
lebonyolításában közreműködik, továbbá terveket és projekteket dolgoz ki, kiadványokat jelentet
meg.
Börzsönyi Hegyimentők Egyesülete (Nógrád)
Az egyesület célja: a Börzsöny természet kincseinek, szépségének megőrzése, megismertetése.
Kapcsolattartás más tájegységek és a határon túli magyarok csoportjaival. Együttműködés Nógrád
község társadalmi, gazdasági, civil szervezeteivel. Nógrádi vár népszerűsítése. Lovas és ökoturizmus
megvalósítása, terjesztése, működtetése.

Alsópetényi Kerékpáros Sport Egyesület (Alsópetény)
Az egyesület célja a helyi és környékbeli fiatalok szervezett és rendszeres kerékpárhoz kapcsolódó
szabadidős sporttevékenységének biztosítása.
Salgó Futsal Club (Salgótarján)
Az egyesület célja, hogy rendszeres edzési, sportolási lehetőséget biztosítson a futsal területén.
Célunk az utánpótlás nevelése, valamint az „igazolt” sportolóink részére a versenyzési feltételek
megteremtése, a futsal, illetve a rendszeres sportolás népszerűsítése. Az egyesület kiemelt céljának
tekinti az egészséges életmód népszerűsítését. A szabadidő hasznos eltöltésére kínál alternatívát a
káros szenvedélyek csábításának kitett korosztály számára. Célunk a társadalmi öntevékenység és a
közösségi élet kibontakoztatása.
Roma Tehetségekért Egyesület (Ecseg)
Az egyesület a bibliai keresztény értékrend alapul vételével a következő célokat tűzi ki: a roma
emberek érdekvédelme, érdekképviselete. A hátrányos helyzetű roma emberek segítése,
segítségnyújtás a magyarországi romák társadalmi beilleszkedéséhez, segítségnyújtás az oktatásban
hátrányt szenvedett roma fiataloknak. A magyarországi roma kultúra népszerűsítése, a roma
hagyományőrzés elősegítése, roma tehetségek felkutatása, támogatása, egészséges életmódra
nevelés, ifjúságvédelem, ifjúságsegítés, drogprevenció, munkerőpiaci szolgáltatások kialakítása,
közvetítése, munkaerő közvetítés.
Szent Kristóf Zarándok, Ifjúsági, Hagyományőrző és Képzési Egyesület (Felsőtold)
Az egyesület célja: zarándoklat, kulturális és hagyományőrző események, ifjúsági találkozók
szervezése, az ehhez kapcsolódó feladatok kidolgozása. Természeti, társadalmi és emberi értékek
elsőbbségét vállaló tartós célok megvalósítása, támogatása, egészségvédelme, természetvédelem,
hagyományőrzés. Ifjúság nevelése és képzése, képességfejlesztése, tevékenységéhez szükséges
eszközök beszerzése, támogatás nyújtása az egyesület célok megvalósításához.
Völgy Sportolói FC (Karancsberény)
Az egyesület célja, hogy rendszeres edzési, sportolási lehetőséget biztosítson a labdarúgás területén.
Célunk az utánpótlás nevelése, valamint az „igazolt” sportolóink részére a versenyzési feltételek
megteremtése, a labdarúgás illetve a rendszeres sportolás népszerűsítése. Az egyesület kiemelt
céljának tekinti az egészséges életmód népszerűsítését. A szabadidő hasznos eltöltésére kínál
alternatívát a káros szenvedélyek csábításának kitett korosztály számára. Célunk a társadalmi
öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása.
Életkedv Egyesület (Nógrádmegyer)
Az Egyesület alapvetően kulturális, közösségformáló céllal alakul meg. Tevékenységében a társadalmi
és kulturális élet fellendítését, az adott területre jellemző hagyományok és kulturális örökség
megőrzését, ápolását és a fiatalokkal való megismertetését tűzte ki célul. a.) A faluért és a térségért
társadalmi munkában tenni akarók összefogása. b.) Szellemi és gyakorlati segítségnyújtás a falu
életének minden területén. c.) A helyi tradicionális múlt örökségének megőrzése, átörökítése. d.)
Kulturális, tudományos, szociálpolitikai célok szolgálata. e.) A község természeti kincseinek védelme,
környezetvédelem.

