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Közelgő események

Budapesti Civil Információs Centrum
Hírlevél

2013.
július

2013. július 3,10, 17, 24.
Budapesti Civil Információs Centrum képzést tart három témakörben: civil jogi
és gazdasági ismeretek, pályázatírás és projektmenedzsment, valamint
szervezetvezetés és szervezetfejlesztés. Érdeklődni a cic@szazadveg.hu e-mail
címen.

E számunk tartalmából…

2013. július 28.
Civil Licit 2013-ban is!

Európai Orvostanhallgatók Szimfonikus Zenekar és Kórus koncert az Olasz
Kultúrintézetben. Jegyek a jegy.hu oldalon.

Aktuális pályázatok

2013. július 28-tól augusztus 3.

300 millió forint civil szervezetek működésére

17. Napvető – evangélikus közösségépítő tábor: Időutazás Jézussal

Események

Jelentkezni itt.

Örömmel

várjuk

aktuális

híreiket,

eseményeiket,

amelyeket

megjelentetnének hírlevelünkben a cic@szazadveg.hu e-mail címre.

Civil Licit 2013-ban is!

Keressen minket a Facebook-on (Civil Információs Centrum - Budapest)

A

is!

alkalommal rendezik meg a Civil

számára egyfelől bemutatkozási és

Licitet, amely egy olyan rendhagyó

kapcsolat-felvételi lehetőség a vállalati

aukció,

műtárgyak

szférával. Másfelől piaci lehetőség egy

kerülnek kalapács alá, hanem olyan

szolgáltatás értékesítésre, vagy egy

programokat

vállalati ügyfél megszerzésére. Ha egy

Budapesti Civil Információs Centrum
.

2013-ben

immár

ahol

hatodik

nem
kínálnak

fel

1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.

Civil

Licit

egy

valósulnak meg. A licitre bocsátott

szolgáltatása, amelyet vállalatoknak

szolgáltatások

például

nyújt, a Civil Liciten értékesítheti. Ha

munkahelyi

még nincs ilyen szolgáltatása, itt az

környezetvédelemmel,

van

hátrányos

Civil Liciten való indulással egy civil

helyzetűek támogatásával és más

szervezet

CSR

pályázatok

tevékenységgel

összefüggő

tréningek,

képzések,

az

adományok

mellett

egy

vagy

E-mail cím: cic@szazadveg.hu

szerepet játszik a vállalaton belüli

tanácsadást

és

és

szolgáltatásainak

Az

projektmenedzsmentjére.

Honlap: www.szazadveg/civil/
Őri István: Tömeg című digital art alkotását a szerző engedélyével használtuk, minden jog számára fenntartva.
ÁROP-1.1.14-2012-2012-0016
„A civil, államigazgatási és vállalkozói szektorok közötti partnerség megerősítése a Budapesti
Információs Centrum keretein belül”

kívüli

tolerancia

amely

komoly

együttműködés
megteremtésében.

elmúlt öt évben a fenntarthatósági
árverésen

több

mint

50

civil

és

a

újabb

forráslehetőséghez juthat. Emellett a

Telefon: 479-52-97

tanácsadás,

olyan

alkalom, hogy kialakítson egyet. A

esélyegyenlőséggel,

programok,

már

szervezet

civil

lehetnek

szervezetnek

civil

szervezetek, amelyek vállalatoknál

egészségmegőrzéssel,
Munkatársak: Huszár Orsolya és Mráz-Horváth Edina

civil

A

Civil Licit Alapítvány segítséget és
nyújt

civil

szervezetek

kialakítására

és

Bővebb információs és jelentkezés itt.

szolgáltatás kelt el és valósult meg
különböző

típusú,

méretű

tevékenységű vállalatnál.

és
forrás: civillicit.hu

Budapesti CIC

Hírek a
nagyvilágból…
Önkéntes képzések a CserfS Családi Erőforrás Segítő
Központban a Magyar
Vöröskereszt Budapest
Fővárosi Szervezettel
együttműködésben a 13. és
14. kerületi középiskolások
részére, a Városligetben.

300 millió forint civil
szervezetek működésére

1146 Budapest, Hermina út
57. Bővebben…

Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere
javaslatára, több informális
találkozót követően a mai
napon megalakult az
Antiszegregációs
Kerekasztal. Az első ülésen
az Emberi Erőforrások
Minisztériumának képviselői,
illetve a civil szakértők az
oktatási integráció és a
szegregáció aktuális
kérdéseit tekintették át.
Bővebben…

2013-ban

több

alkalommal is képzést
tartunk

budapesti

bejegyzésű

civil

szervezeteknek
témában

is.
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Bővebb

információért és a még
szabad

helyek

érdeklődni

iránt

lehet

cic@szazadveg.hu
mail címen lehet.

a
e-

A

KSH

kiadványa

a

humánerőforrás-helyzetét
demográfiai

nonprofit
a

szektor

munkavállalók

jellemzőinek,

a

hazai

vállalatok

társadalmi

felelősségvállalását értékelő szakmai

Idén első alkalommal pályázhattak civil szervezetek adományok után járó normatív
kiegészítésekre a Nemzeti Együttműködési Alapból. A normatív kiegészítésekre közel
300 millió forint állt rendelkezésre.

foglalkoztatottak speciális csoportjai munkaerő-

díjak között különleges szerepet tölt

piaci

be, mivel az egyetlen olyan elismerés

Ismerteti továbbá a bérek alakulását az egyes

a

A 2013. évben a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) új pályázata jelent meg: az
adományt gyűjtő civil szervezetek normatív kiegészítést igényelhettek. Ezt az új
támogatási formát azok a szervezetek vehették igénybe, amelyek már lezárták 2012.
évüket és számviteli beszámolójuk alapján adományt gyűjtöttek. Ezen adományok 5
%-a (maximum 250 000 forint) erejéig automatikusan támogatásban részesültek.

foglalkoztatási típusokban, valamint a bérköltség

tevékenységeken belül kifejezetten az

finanszírozási forrásait, valamint a munkaerő-

egyes

toborzás

fókuszál, így a már évek óta aktív és

helyzetének

módját,

illetve

A MAF Társadalmi Befektetési Díj

a

Az új támogatási forma bevezetésével a törvényalkotó célja, hogy a társadalom
számára hasznos és értékteremtő civil szervezeteket adománygyűjtésre sarkallja,
ugyanakkor felhívja a társadalom figyelmét az adományozás, mint a támogatás egy
kiemelkedően fontos formájára.

Hírek a CIC tájáról

Nem csak civil…

elemzésével

illetve

a

mutatja

humánerőforrás-

ellátottság jellemzőit is. Bővebben…

www.civil.kormany.hu/web/nea

cégek

nagy
cégek

forrás: ksh.hu

számára,

amely

támogatói

mellett

a

CSR

programokra

tapasztalatokkal

befektetések
számító

rendelkező

a

terén

társadalmi
még

kezdeményezéseket

frissnek
indító

nagyvállalatok és KKV-k is sikerrel
mérettethetik meg magukat.

A rendelkezésre álló közel 300 millió forint normatív kiegészítésekre fel nem használt
részét a korábbi működési pályázat várólistás szervezetei kapják meg. Így összesen
mintegy ezer civil szervezet jut most forráshoz.
A NEA forrásaiból – ezt megelőzően – 2013-ban már 2835 szervezet nyert mintegy
1,6 milliárd forint összegben működési támogatást. Az érintett szervezetek részére a
támogatási összegek kiutalása folyamatos. További tájékoztatás a NEA hivatalos
honlapján:

be.

forrás: donorsforum.hu

Egy kérdés - egy válasz
Kérdés: A közhasznú szervezet akkor is köteles kettős

könyvvezetésre, ha nem folytat gazdasági-vállalkozási
tevékenységet?
A közhasznú jogállású szervezet minden esetben kettős
könyvvezetést köteles alkalmazni.

