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tisztelt civil partnereink, szeretnénk tájékoztatni önöket a CKSZK által alapított díj odaítéléséről. közzéteszünk továbbá egy
felhívást, és arra buzdítunk mindenkit, hogy minél szélesebb körben támogassa az egészségügyi dolgozókat, akik értünk küzdenek
Üdvözlettel: Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ
ezekben az órákban is. Továbbá felhívjuk a figyelmet két új pályázatra.

Hírlevelünkben a kék színnel írt linkekre kattintva a megfelelő oldalra jut!

CKSZK DÍJ

Csendes Csodák Díj
A díj annak a természetes személynek adományozható, aki elsősorban Pest megyei közösség vagy közösségek
értékteremtő, értékmegőrző tevékenységét elősegíti, támogatja, munkájával hozzájárul a civil szervezetek magas színvonalú működéséhez és ezért elismerésben még nem részesült.

A díjazás azon hűséges civil szolgák emlékére kerül létrehozásra, akiknek az immáron egy éve tomboló Korona
vírus életüket követelte, különösen is munkájuk/szolgálatuk végzése során.
Évente legfeljebb két díj adományozható, egy természetes személy részére, akár posztumusz.

A díj átadására első alkalommal Kiss Mária 20 éves hűséges egészségügyi szolgálatát elismerendő, 2021.
április 15-én 15 órakor a dunavarsányi Soli Deo Gloria Közösségi Házban kerül sor.
A díjazott emléktárgyat, az adományozást igazoló oklevelet, valamint 100.000 Ft pénzjutalmat kap.
A díj adományozására a jövőben Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ által közzétett felhívás alapján bárki tehet javaslatot. A beérkező javaslatokat a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya vezetőjének képviselője által vezetett bíráló bizottság véleményezi, rangsorolja és tesz javaslatot az adományozásra.

Felhívás

„Gyújts egyet Te is”
Keressük jószándékú embertársainkat, akik velünk együtt, lakókörnyezetükben közös hálánk jeléül mécsesekből kiraknak egy szót, egy emblémát. Ezzel a gesztussal szeretnénk minél szélesebb körben támogatni az
egészségügyi dolgozókat, akik ebben a percben is erőn felül, országszerte küzdenek a betegek ellátása és megmentése érdekében.
Jelmondatunk „Gyújts egyet Te is!”
Központunk a „Csendes Csoda” Díjátadó során csatlakozik a kezdeményezéshez!
Bizalommal kérjük, hogy minél többen vegyünk részt az akcióban megyeszerte! 15-én lobbanjanak fel a gyertya lángjai az egészségügyben dolgozók áldozatos munkájának köszöneteként. A megjelenéseket szeretettel
kérjük, hogy a Központ facebook oldalára szíveskedjenek feltölteni, jelezve ezzel is Megyénk összetartó erejét.

KÖSZÖNET!
„Pest Megye egy fantasztikus hely, csodálatos emberekkel”
összegezte a Vérellátó képviselője a március 24-én Dunavarsányban, illetve március 25-én
Gödöllőn megtartott IV. Civil Véradást. Majdnem 100 önkéntes hallotta meg a Húsvét előtti felhívásunkat és ebben a fájdalmasan nehéz időszakban, mindenféle félelmet, programot,
elköteleződést félretéve megjelentek és adták legdrágább kincsüket rászoruló embertársaink javára.
Ezúton is köszönjük ezt a példamutató helytállást, amivel az országosan megrendezett Civil
Véradáson első helyet ért el Megyénk!

Pályázat

a Magyar Falu Program pályázatai
Megjelentek a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap (FCA) 2021. évi pályázatai.
Az FCA pályázati kiírás, valamint a pályázati útmutató a www.kormany.hu illetve
a www.bgazrt.hu honlapon megtalálhatóak lesznek.
Az FCA pályázatok benyújtására 2021. április 7., 8 óra – május 7., 12 óra között
van lehetőség.

Városi civil alap pályázatai
Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból „A Városi Civil
Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásai.
A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében a „civil közösségek tevékenységének támogatása” címmel
2020 júniusában megjelent pályázati felhívás forrást biztosított az 5000 fő vagy ez alatti lélekszámú településeken székhellyel rendelkező egyesületek és alapítványok számára. A pályázat sikere alapján és figyelembe véve a
civil szervezetek igényeit, a Kormány újabb támogatási programot indít, ezúttal az 5000 fő lakosságszám feletti
településeken működő civil szervezetek számára.
A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek részére
is elérhetővé tegye azon célok támogatását, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhettek.
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:
2021. április 21. 8 óra 00 perc – 2021. május 21. 12 óra 00 perc
https://bgazrt.hu/

Kihelyezett irodáink
Tisztelt Civil Partnereink,
kihelyezett irodáink működnek Újhartyánban (Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár Újhartyán,
Újsor u. 3.1, 2367) és Gödöllőn (Gödöllői Civil Kerekasztal godolloi-civilek.hu).
A térségi szervezetek forduljanak hozzájuk bizalommal!
Soli Deo Gloria Közösségi Ház, 2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12. www.cicpestmegye.hu
Kapcsolat: Hétfő: 09.00-17.00-ig - Szerda: 09.00-17.00-ig - Péntek: 10.00-18.00-ig mail: cicpestmegye@gmail.com
Szakmai vezető: Dr. Bóna Zoltán
Szakmai tanácsadó: Nagyné Dr. Csobolyó Eszter
Szakmai koordinátor: Mikó F. László
Telefon: +36 24/656-905 - Mobil: +36 20/311-1877

