A „BUDAPEST BANK BÉKÉSCSABÁÉRT PROGRAM”
2015. TAVASZI PÁLYÁZATÁNAK NYERTESEI

Turizmus, hagyományőrzés kategóriában
Nyertes pályázó neve

Támogatási cél

Megítélt
támogatás

Békés Megyei Károlyihuszár és Honvéd
Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület

A Károlyi-huszár bandérium felállítása, a
huszárezred ruházatának és felszerelésének
elkészíttetése.

150 000 Ft

Békéscsaba Városi
Nyugdíjas Egyesület

Fellépő és gyakorló ruhák biztosítása a Csaba
Népdalkör, valamint az Egyesület néptánc
klubja részére.

200 000 Ft

Békéscsabai Nimród
Lovasegyesület

Hagyományőrző kézműves foglalkozások
szervezése vidéki környezetben
gyermekeknek és felnőtteknek, majd az
elkészült művek bemutatása családi nap
keretében.

300 000 Ft

Civil Szervezetek
Szövetsége

A XVI. Civil Kulturális Börze megrendezése,
amely lehetőséget biztosít a civil
szervezeteknek a bemutatkozásra, a kulturális
értékek és hagyományok bemutatására.

150 000 Ft

Civilek az
Egészségturizmusért és
Kulturális Örökségünk
Megóvásáért Alapítvány

Kárpát-medencei civil találkozó
megszervezése a Kárpát-medence Értékei és
Hungarikumai kiállításon.

400 000 Ft

Csaba Kulturális
Egyesület a
Táncművészetért

Kárpát-medencei Magyar Népzenei
Találkozó megrendezése a magyar népzene
népszerűsítése, a határon átnyúló
együttműködések erősítése, valamint a
közösségépítés érdekében.

250 000 Ft

Csabai Kolbászklub
Egyesület

A csabai disznótoros termékek és ételek
készítésének bemutató jellegű és tanfolyami
ismertetése és átadása hazai és nemzetközi
rendezvényeken.

250 000 Ft

Csabai Szlovákok
Szervezete

A Békében Békésben Nemzetiségi Fesztivál
megvalósítása, amely művészeti,
gasztronómiai és színpadi produkciókon,
nemzetiségi kiadványbörzén, valamint népi
mesterségek műhelyén keresztül mutatja be a
város és a megye sokszínűségét.

350 000 Ft

Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület

„Hagyományos tavasz” címmel rendezvény
szervezése a Körösök Völgye
Látogatóközpontban, amely játékos,
interaktív módon mutatja be a hagyományos
mesterségeket és a népi életvitelt.

500 000 Ft

Magyar Gasztronómia és
Magyar Érték Egyesület

A családi és közösségi disznóvágások – mint
a közösséget megerősítő társadalmi esemény
– elterjedésének előmozdítása, a szakmai
közreműködők adatbázisának összeállítása,
valamint gyakorlati útmutatást kínáló
kiadvány létrehozása által.

250 000 Ft

Meseházi Alapítvány

„Folk-kommandó” néven hagyományőrző
flashmob akciók szervezése Békéscsabán
ének- és néptánc tanítással, népi játékokkal,
kézműves játszóházzal, helyi ételek
kóstolójával.

150 000 Ft

Modern Táncművészeti
Alapítvány

A VII. Békéscsabai Nemzetközi
Táncfesztivál megvalósítása.

250 000 Ft

Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat
Körösök Vidéke Egyesület

„Ifjú fafaragó inasok Békéscsabán” címmel
hagyományőrző fafaragó kézműves
foglalkozások megvalósítása 14-18 év közötti
diákoknak.

200 000 Ft

Tündér Tanoda
Alapítvány

A népi gyermekjátékok és mondókák
személyiségfejlődésben és
képességfejlesztésben betöltött szerepére
épülő foglalkozások megvalósítása a Bóbita
Fejlesztő Központban.

200 000 Ft

Nők munkaerő-piaci esélyegyenlősége kategóriában
Nyertes pályázó
neve

Támogatási cél

Megítélt
támogatás

Béthel Alapítvány

„Pitypang projekt” néven közösségi tér fejlesztése,
és üzemeltetése álláskereső nők számára
tanácsadással, önsegítő csoport működtetésével,
technikai eszközök biztosításával.

300 000 Ft

Dr. Baly Hermina
Mentálhigiénés
Alapítvány

„Ki vagyok én? – női szerepek a gyakorlatban”
címmel program megvalósítása munkavállaló és
álláskereső nők részére, interaktív előadásokkal,
csoportos foglalkozásokkal.

300 000 Ft

Egyensúly AE
Egyesület

„Dolgozó nők a dolgozni vágyó nőkért” címmel
tanácsadás és tréning szervezése
szenvedélybetegségből gyógyult nők támogatására,
munkaerő-piacon való jelenlétük elősegítésére.

200 000 Ft

Mentálhigiénés
Egyesület

„Merj és lépj – nők a munka világába” címmel női
munkavállalók elhelyezkedését segítő
programsorozat megvalósítása.

300 000 Ft

Nekünk Fontos a
Család Egyesület

Előadássorozat szervezése a kisgyermekes
édesanyák munkaerő-piacra történő visszatérésének
és vállalkozóvá válásának támogatására, a
foglalkoztatásukkal kapcsolatos tévhitek és
előítéletek eloszlatására.

300 000 Ft

