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Eredményekben gazdag boldog új 
évet kívánunk!
Köszönjük partnereinknek az elmúlt évi együttműködést, a sikeres folytatás reményében 
ezúton kívánunk mindenkinek eredményekben gazdag boldog új esztendőt valamennyi 
kollégánk nevében!

Megjelentek a Falusi 
Civil Alap pályázati 
kiírásai a 2022-es évre
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 pályázati kérelmeket a NIR rendszeren 
keresztül, 2022. január 10. 10 óra 00 perc – 
2022. február 11. 12 óra 00 perc között 
lehet benyújtani.
 
A pályázati kiírásokról tájékoztatókat tartunk, 

CIVILEK NAPJA
A Miniszterelnökség a Civilek napja 
alkalmából Február 4-én díjátadó ünnepséggel
egybekötött országos konferenciát tart 
Budapesten a Grupama Arénában.
 
Erre az alkalomra mi, mint Bács-Kiskun 
megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 
különjáratú autóbuszt indítunk!
 
A megyében működő civil szervezeteknek 
lehetőségük van díjmentesen részt venni ezen
az alkalmon.
 
Előre láthatólag Kiskőrösön és Kecskeméten 
lesz felszállási lehetőség a kora reggeli 
órákban.
 
Az eseményen való részvétel a jelenlegi 
járványügyi szabályok betartása mellett a 3. 
oltás meglétéhez kötődik, így maszk viselése 

http://recic.hu/bacs/hirek/%C3%BAj-felhiv%C3%A1sok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-keret%C3%A9ben/
http://recic.hu/bacs/hirek/%C3%BAj-felhiv%C3%A1sok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-keret%C3%A9ben/


CIVIL VÉRADÁS
VI. Véradó Hét: 2022. február 21-25. között 
kerül megrendezésre.
 
2022. Február 21. hétfő 9:00 -18:00 
óra között Kecskeméten a Területi 
Vérellátó Központba várjuk az önkéntes 
véradókat!
 
2022. Február 25. péntek 08:00 -14:00 
óra között Baján, a Kórház 
diagnosztikai épület II. emeletén várjuk 
az önkéntes véradókat!
 
Tisztelettel kérjük a civil szervezeteket, hogy 
akinek lehetősége van aktívan részt venni a 
véradásokon, azok jöjjenek és vegyenek részt.
Aki nem tud részt venni a véradásokon tőlük 
szeretnénk kérni, hogy segítsenek a 
toborzásban, hiszen a legtöbb véradót toborzó
civil szervet értékes ajándékot kap, vásárlási 
utalvány formájában!
 

Véradásról további információ ide
kattintva érhető el! 

EURÓPA JÖVŐJÉRŐL 
SZÓLÓ KONFERENCIA
Csatlakoztunk az Európa jövőjéről szóló 
konferencia sorozat szervezői közé, így 
lehetőség nyílik Bács-Kiskun megyéből is 
részt venni a tanácskozásokon, véleményüket 
elmondhatják a fórumokon keresztül.
Bács-Kiskun megyében több településen 
személyesen és online térben is tartunk 
konferenciát az Európa jövőjét érintő témák 
mentén, amelyre hívjuk, várjuk a civil 
szerveztek képviselői, tagjait, önkénteseit is.

JELENTKEZÉS ITT! 

http://recic.hu/bacs/hirek/konferencia_europa_jovojerol/
http://recic.hu/bacs/hirek/vi-civil-v%C3%A9rad%C3%A1st-szervez%C3%BCnk-febru%C3%A1rban/
http://recic.hu/bacs/hirek/vi-civil-v%C3%A9rad%C3%A1st-szervez%C3%BCnk-febru%C3%A1rban/
https://forms.gle/2D49MistANFeKT6v8
https://forms.gle/jwqTdB61AHhRpY8v5


Sajtóreggelin való 
részvételi lehetőség
Sajtóreggelin való személyes megjelenésre 
invitáljuk Önöket
Kiskőrösre, Kecskemétre, Kiskunhalasra!
 
A sajtóreggeli célja, hogy egy reggeli időben a 
civil szervezetek sajtó jelenléte mellett, így 
elérve a megfelelő nyilvánosság biztosítását 
bemutakozzon, programjait népszerűsítse, 
tevékenységét promotálja, adományokat 
gyűjtsön vagy éppen önkénteseket 
toborozzon.
 
Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, 
kérjük a lenti linken keresztül jelentkezzen 
Sajtóreggeli résztvevőnek!
Elsődlegesen a kiskőrösi, kecskeméti és 
kiskunhalasi járásban működő civil 
szervezetek jelentkezését várjuk, azonban ha 
4-5 civil szervezet jelentkezik más járásból, 
akkor oda is szervezünk efféle sajtóeseményt!

SAJTÓREGGELIRE JELENTKEZÉS! 

https://forms.gle/5WFpE1VSN1qPT7m28
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