5600 Békéscsaba, Luther utca 6. sz., Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.
e-mail: info@bmne.hu, telefon: 30/299-7789; 20/212-5066
Tisztelt Civil Szervezet Vezető!
Ezúton szeretnénk figyelmükbe ajánlani a közelmúltban megjelent Magyar Falu Program Falusi Civil Alap
keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” - FCA-KP-1-2020 - című pályázati
kiírást. A felhívásban támogatott tevékenységek közül a „Civil szervezetek programszervezési támogatása”
(FCA-KP–1–2020/4) elnevezésű altémához kapcsolódóan állítottuk össze az alábbi szolgáltatás ajánlatunkat,
mely illeszkedik a támogatható értékmegőrző és értékteremtő programok megvalósításához.
A pályázati kiírás részletes tartalma az alábbi linken érhető el:
FCA-KP-1-2020
A Békés Megyei Népművészeti Egyesület 1990-ben alakult, célkitűzése a népi kézműves hagyományok
gyűjtése, ápolása, továbbéltetése. Az egyesület tagsága meghaladja a négyszáz főt. Az egyesület szervező,
fejlesztő munkájával alkotóközösségeket hoz létre, tagjainak és az érdeklődőknek szakmai segítségnyújtást
biztosít, előadások, tanfolyamok, népművészeti táborok, kiállítások, pályázatok és egyéb rendezvények
szervezésében. Szervezi az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakmai tanfolyamokat.
Közreműködik a térség környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásában,
megismertetésében.
Az egyesület által kínált szolgáltatások:
I. NÉPI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
Természetes anyagokból, a gyermekekkel közösen játékokat készítünk. A játszóház játék, szórakozás, de
egyben közösségépítő tevékenység is. Munkánk során elősegítjük a gyermekben rejlő tehetség
kibontakozását és előremozdítjuk szociális érettségét. Játszóház vezetőink a Békés Megyei Népművészeti
Egyesület tagjai. A foglalkozások időtartama a megrendelő igényeinek megfelelően változhat. A foglalkozás
időtartama minimum két óra.
Játszóházainkban a következő anyagokkal foglalkozunk: textil (fonalmunkák, fonás, szövés, hímzés, varrás,
rongybaba, textiljátékok), gyöngy, nemez, agyag, fa, szálasanyagok (csuhé, szalma, gyékény, cirok, raffia,
szizál), termések, papír, bőr, viasz, tojás, mézeskalács, üveg, drót.
II. MESTERSÉGBEMUTATÓK
A népi mesterségek megismertetése fontos feladat egyesületünk számára. Érdekes látnivaló egy rég elfeledett
mesterség munka közben szemlélhető fortélyainak bemutatása, melyet egy kis rögtönzött kiállítással
egészítünk ki, hogy bemutassuk, milyen szépségeket és értékeket képes létrehozni az, aki otthonossá válik
egy-egy mesterségben. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagjai valamennyien magas fokon művelik
azt a mesterséget, melynek bemutatására vállalkoznak.
Választható mesterségbemutatók: gyapjúszövés, vászonszövés, hímzés, viseletkészítés, csipkekészítés, népi
ékszerkészítés, nemezelés, fazekas, faműves, szálasanyag, bőrműves, honfoglalás kori tarsolylemez készítés,
tojásdíszítés, mézeskalács készítés.
III. ELŐADÁSOK
Közművelődési megállapodás keretében együttműködünk:
Békéscsaba Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Közszolgáltatási szerződés keretében együttműködünk:
Hagyományok Háza

Egyesületünk tagjai a népi kézművesség területeit érintően szívesen vállalnak előadásokat, referátumokat
szakmai összejöveteleken, konferenciákon, bemutatókon.
IV. NÉPI ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK
Egyesületünk nem csak a gyermekek kézműves foglalkoztatását vállalja szívesen, hanem a játéktárában
sorakozó kész játékokat is rendelkezésükre bocsátja, hogy azokon a jóízű, önfeledt játszás közben
megismerjék eleik játékkultúráját. Igazán szabadtéren élnek ezek a játékok, de rossz idő esetén sokat közülük
zárt térben is lehet működtetni.
A játékok természetes anyagokból készültek, egyszerűen kezelhetők. Az egyesület tagjai segítik és felügyelik
e játékok használatát.
A népi ügyességi játékokat ajánljuk gyermekeket (is) érintő rendezvényekhez.
Választható játékok:
A hagyományos népi eszközökkel a gyerekek kreativitását, ügyességét tehetik próbára, pl. csoszogi,
kukoricamorzsoló, diótörő, gólyaláb, memóriajátékok, sakk stb.
Szabadtéri rendezvényekhez ajánljuk a fából készült, kézzel hajtható körhintánkat, ahol a gyerekek
fűzfa kosárba ülhetnek.
V. NÉPMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK
Különböző témakörökben alkotásokból tudunk kiállításokat összeállítani, amely térségünk élő
népművészetét mutatják be. Ízelítő a kiállítási anyagainkból: Dél-alföld élő fazekas kultúrája, Békés megyei
szűcshímzések, fa- és fonott bútorok, asztal és környezete, ágy és környezete stb.
SZOLGÁLTATÁSI ÁRAK

1.
2.
3.

NÉPI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
1 fő mesterrel, min. 2 órás foglalkozás, 20 gyermek
esetén
MESTERSÉGBEMUTATÓ
1 fő mesterrel, 2 órás foglalkozás esetén
ELŐADÁS

4/1.

NÉPI ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK
2 fő animátorral, 2 órás játék esetén

4/2.

Népi, kézzel hajtott kosaras hinta
(szállítás, építés, bontás, működtetés)

5.

NÉPMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS
az irányár tartalmazza a kiállítás rendezési költségét, az
installáció szállítási és állítási költségét

30.000 Ft
25.000 Ft
30.000 Ft
30.000 Ft +
szállítási
költség
60.000 Ft +
szállítási
költség
150.000 Ft

Amennyiben felkeltettük érdeklődését keressenek bennünket az info@bmne.hu e-mailcímen, vagy a 30/1639671-es telefonszámon.
Békéscsaba, 2020. június 22.
Tisztelettel:
Pál Miklósné
elnök

Közművelődési megállapodás keretében együttműködünk:
Békéscsaba Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Közszolgáltatási szerződés keretében együttműködünk:
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