A „BUDAPEST BANK BÉKÉSCSABÁÉRT PROGRAM”
2016. TAVASZI PÁLYÁZATÁNAK NYERTESEI
Pályaválasztás, pályakezdés kategóriában
Nyertes
pályázó neve

Támogatási cél

Megítélt
támogatás

ÉFOÉSZ
Békés
Megyei
Egyesülete

A békéscsabai végzős diákokat csoportos pályaorientációs
tréningre várják „Munka(próba)munka” címmel, innovatív
elemekkel, szektorális próbamunkával munkatapasztalatszerzés céljából. A pályaorientáció magában foglal
önismeretet, pályaismeretet, munkaerőpiaci ismereteket a
résztvevők igényeire alapozva, egyéni tanácsadással.

200 000 Ft

Egyensúly
AE Egyesület

„Munka-bevállalom!” címmel Békéscsabán és
agglomerációjában pályakezdő fiatalokat ismertetnek meg
új, nem hagyományos munkakeresési lehetőségekkel,
négy napon, négy helyszínen. A fiatalok szakemberek
segítségével, csoportos tréning keretében innovatív
technikákat sajátíthatnak el.

300 000 Ft

Nekünk
Fontos a
Család
Egyesület

Hat alkalmas álláskeresési klubot és tanácsadói
szolgáltatást biztosítanak a 18-25 év közötti békéscsabai
munkát kereső pályakezdő fiatalok számára, amelyek célja
az álláskereséshez hasznos gyakorlati ismeretek átadása,
valamint segítségnyújtás a munkahelyi beilleszkedésben.

200 000 Ft

Táliber
Közhasznú
Alapítvány

„Élet Útmutató Társasjátékot” fejlesztenek 8-12. osztályos
tanulóknak, amelynek segítségével a fiatalok a
pályaválasztástól egy adott munkahelyen való
elhelyezkedésig játékos formában kapnak útmutatót. A
társasjátékot iskolai osztályok és közösségek, városi
ifjúsági közösségi terek, formális és nemformális ifjúsági
közösségek vehetik majd igénybe ingyenesen.

250 000 Ft

Közösségépítés kategóriában
Nyertes pályázó
neve

Támogatási cél

Megítélt
támogatás

Békés Megyei
Diáksport Egyesület

A békéscsabai iskolások hétpróbája keretében az
iskolák atlétikai számokban rendezett
csapatversenyeken mérhetik össze tudásukat, míg a
Békéscsabát, Békést és Gyulát összekötő
kerékpáros emléktúrán gyermekek és felnőttek
egyaránt részt vehetnek majd.

400 000 Ft

Békéscsabai
Turisztikai
Egyesület

Közösségfejlesztő túrákat szerveznek a békéscsabai
középiskolás korosztály számára, amelyek célja,
hogy a résztvevők megismerjék szűkebb
környezetük helyi értékeit, a kapcsolódó
hagyományokat, a város történetét, természeti
környezetét.

150 000 Ft

Civil Szervezetek
Szövetsége

A tagszervezetek bevonásával Civil Napot
szerveznek, amelynek célja a civil közösség építése,
megerősítése, és fejlesztése a rendezvény
csapatversenyei és közös programelemei által.

450 000 Ft

Csabai Csípős Blues
Club Kulturális
Egyesület

A „Blues-ősz az Elefántban” című programsorozat
hat különleges koncertet kínál a békéscsabai
közönségnek, hazai és nemzetközi szinten is ismert
és elismert színészek felvonultatásával.

450 000 Ft

Csabai Garabonciás
Alapítvány

A Csabai Garabonciás Napok immár 25. éve jelenti
a középiskolás gyerekek tanévének fénypontját,
évről évre 5 napon keresztül betölti a város
köztereit, oktatási és kulturális színtereit,
közösséggé kovácsolja az egyes iskolák csapatait.
Az idei rendezvényen megkísérlik megdönteni a
szelfizés magyar rekordját a koncert előtt.

500 000 Ft

Csabai Kolbászklub
Egyesület

Tanítás utáni programot indítanak általános iskolák
felső tagozatos tanulói számára, amely során
megismerkedhetnek a hagyományos csabai kolbász
elkészítésének módszereivel.

200 000 Ft

Gölöncsér
Alapítvány

Zenei közösségfejlesztés céljából állandó iskolai
zenekart hoznak létre a Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskolában. A zenekar tagjai a
program során egy teljes koncertanyagot sajátítanak
el, a zenekar a szervezett koncerteken kívül fellép
minden iskolai rendezvényen, ünnepségen.

200 000 Ft

Magyar Nemzeti
Egység Egyesület

Közösségi kemence épül fel a támogatásból, amely
építése alatt az érdeklődők megismerhetik, hogyan
készthetnek maguknak is kemencét, később pedig
kenyér- és kalácssütő tanfolyamokon vehetnek
részt.

400 000 Ft

Mentálhigiénés
Egyesület - Békés
Mérték Közösségi
Ház

Színezd újra! címmel antistigma programot
indítanak a társadalmi elfogadásért. Egy olyan
közösséget hoznak létre, amelyben a pszichiátriai és
szenvedélybetegséggel élők, valamint a többségi
társadalom tagjai védett környezetben
találkozhatnak, játékos feladatokon keresztül
ismerhetik meg egymást, visszajelzést adnak és
kapnak magukról, és közösen megvalósíthatnak egy
jótékonysági programot.

500 000 Ft

Polgárok
Békéscsabáért
Egyesület

A civil szféra fejlesztése és a különböző társadalmi
csoportok közötti párbeszéd érdekében változatos
programokat szerveznek: "Fészekrakó" fórumokat
fiatal családokoknak, jogi és pályaválasztási
tanácsadást, helytörténeti vetélkedőt, a
legkisebbeknek pedig rajzpályázatot "Élhető
Békéscsaba" címmel.

400 000 Ft

Szeretlek
Békéscsaba
Egyesület

A „Békéscsabai Irodalmi Estek" keretében újabb
eseményeket rendeznek, amelyek alkalmával
klasszikus és kortárs (köztük békéscsabai és Békés
megyei) szerzők műveit mutatják be a
látogatóknak.

150 000 Ft

Tűz-kör Közhasznú
Kulturális Egyesület

A békéscsabai hagyományőrző csoportok és
általános iskolák bevonásával komplex
hagyományőrző, közösségépítő
rendezvénysorozatot valósítanak meg. A
programok összekötő erejét és szellemi hátterét a
város névadója, Csaba királyfi mára méltatlanul
elfeledett legendája adja.

150 000 Ft

Vesebetegek és
Szervátültetettek
Békés Megyei
Egyesülete

Az Egyesület célja, hogy betegeivel feledtesse a
mindennapi dialízis okozta kellemetlenségeket,
jobb életminőséget biztosítson számukra és
elősegítse, hogy a sport által barátságok
szülessenek. A versenyzési lehetőség a krónikus
betegek önbizalmának növeléséhez járul hozzá.

100 000 Ft

