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ÁROP-1.1.14-2012-2012-0016 
„A civil, államigazgatási és vállalkozói szektorok közötti partnerség megerősítése a Budapesti 
Információs Centrum keretein belül” 

 

Budapesti Civil Információs Centrum  
.  

Budapesti CIC 

Közelgő események 

 

2013. szeptember 5-6. 

Tegnap, ma, holnap - Konferencia. Bővebben itt.  

 

2013. szeptember 9. 

NIOK Alapítvány Vitatér programja. Bővebben itt.  

 

2013. szeptember 14. 

TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért.  

 

2013. szeptember 24. 

Budapesti Civil Információs Centrum – Általános pénzügyi tudnivalók 

Bővebb információért írjon a cic@szazadveg.hu e-mail címre.  

 

2013. szeptember 24. 

Civil-civil összefogás címmel Partnerség Információs Napot tartunk az Eötvös 10-ben. 

További információ: cic@szazadveg.hu 

 

2013. szeptember 28. 

Civilek Éjszakája 2013! Bővebben a www.civilekejszakaja.hu oldalon 

 

Örömmel várjuk aktuális híreiket, eseményeiket, amelyeket megjelentetnének 

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

 

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

 

 

 

 

 

  

Budapesti Civil Információs Centrum 

 Hírlevél 

Közösségi szolgálat a közösség javáért… 

 Azok a diákok, akik szeptemberben 
kezdik meg középfokú tanulmányaikat a 
9. évfolyamon, a következő három 

tanév során kötelesek lesznek összesen 
legalább 50 órán keresztül szociális 

vagy karitatív tevékenységet folytatni 
az iskola által szervezett keretek között. 
Az egy évvel ezelőtt bevezetett iskolai 
közösségi szolgálat célja, hogy a 
fiatalok jobban figyeljenek oda 
embertársaikra, és erősödjön bennük a 
társadalmi érzékenység.  

A 2016. január 1-je után érettségizők 
számára csak akkor állítható ki az 

érettségi bizonyítvány, ha igazolni 

tudják, hogy legalább 50 órát 
tevékenykedtek közösségi szolgálat 
keretében. Közösségi szolgálat csak 
olyan tevékenység lehet, amely a 
nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendeletben 
meghatározott területeken szervezik, 
amely során a diákok minden anyagi 
érdektől mentesen, társadalmilag 
hasznos, valamely közösség javát 

szolgáló tevékenységet végeznek, 
legyen az egészségügyi, 

környezetvédelmi, sport, vagy más 
területen. Közösségi szolgálatot az 
iskolán belül és olyan fogadó 
intézményben és szervezetben lehet 
végezni, amely megfelel a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt feltételeknek. 

 

Fontos, hogy a közösségi szolgálatot a 9-
11. évfolyamon kell elvégezni. Vagyis aki 
ez idő alatt nem teljesíti az 50 órát, az 

érettségi évében erre már nehéz lesz 
lehetőséget teremteni, ezért 

mindenképpen célszerű beosztani a 
rendelkezésre álló, hároméves időszakot. 
A terhelés csökkentése érdekében 
ugyanakkor lehetőség van arra, hogy a 
közösségi szolgálatot a nyári szünetre 
időzítsék a diákok, azonban mivel a 
szervezés és koordinálás az iskola 

feladata, ehhez elsősorban az oktatási, és 
adott esetben a befogadó intézmények 
együttműködése is szükséges. 

A témával kapcsolatban az összes 
érintettnek – diákok, iskolák és fogadó 
intézmények – érdemes felkeresnie az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által 
létrehozott Közösségi Szolgálat Portált, 
ahol további tájékoztatást kaphatnak a 

közösségi szolgálat részleteiről, a 
jelentkezési feltételekről és a már 
regisztrált fogadó intézmények listájáról. 

A tanévkezdéssel kapcsolatos további 

információkat kérdés-felelet formájában 
tartalmazó Tanévkezdő EMMInens 
kiadvány letölthető a kormany.hu oldalról, 

vagy megtekinthető Balog Zoltán, az 

emberi erőforrások minisztere honlapján. 

forrás: kormany.hu 

  E számunk tartalmából… 
 

Közösségi szolgálat 

Aktuális pályázatok 

Az idősek védelmében 

Események 

 

LAPSZÁM:  

2013. 
szeptember 

2013/9 
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„Bűnmegelőzési fórum Kőbányán az idősek védelmében 

 

A Havasi Gyopár Alapítvány „Az idősek védelmében” címmel a közbiztonsággal és a  

bűnmegelőzéssel kapcsolatos tájékoztató fórumot szervezett a téma fontosságára 

való tekintettel július hó közepén, a Kőbányai Kulturális Központban, amely egy 

rendezvénysorozat első találkozója volt. 

 

A közbiztonság és a bűnmegelőzés kulcskérdés Kőbányán is, mely csak a különböző 

területek, az önkormányzat, a rendőrség, a civil társadalom, a lakosság 

összefogásával és együttműködésével valósítható meg. Fontos feladat a helyi 

problémák kezelése, a lakosság tájékoztatása, ezt a célt szolgálja a több alkalomra 

tervezett programsorozat is, mely elsősorban az idősebb korosztályt célozza meg, 

hiszen ők azok, akik koruk, egészségi állapotuk miatt fokozottan kiszolgáltatottak.  

 

A rendezvényt Weeber Tibor Kőbánya alpolgármestere nyitotta meg, majd 

tájékoztató előadások hangzottak el bűnmegelőzési témában valamint a 

temetkezéssel kapcsolatos tudnivalókról. Előadók voltak: dr. Gyetvai Tibor 

kapitányságvezető a BRFK X. ker. Rendőrkapitányságtól, Tóth Béla ny. ezredes, 

közbiztonsági tanácsadó a Kőbányai Önkormányzattól, Győri Tibor  biztonsági 

szakértő az Eco Protect Kft. munkatársa, Petrányi Katalin főosztályvezető, Kolesza 

Mariann irodavezető, Kovács Krisztina jogi asszisztens és Görgényi Attila vezető, a 

Budapesti Temetkezési Intézet  munkatársai. 

 

A bűnmegelőzési tanácsok mellett többek között a besurranásos, trükkös lopások és 

a nyaklánckitépés elkerülése érdekében több fontos információt kaptak a jelenlévők. 

Ezután a temetői közbiztonságról, a temetkezési ügyintézéssel és a kegyeleti elő-

takarékossággal kapcsolatos tudnivalókról részletes tájékoztatást adtak a 

szakemberek. A rendezvényen információs szóróanyagokat is biztosítottak az 

előadók, melyek a Havasi Gyopár Alapítványnál is megtalálhatók. 

 

A program végén a lakosság feltett kérdéseire adtak választ az előadók, moderátor 

Hanzliné Farkas Valéria a Havasi Gyopár Alapítvány önkéntese volt. 

 

A megelőzés közös érdekünk, mindenki tehet valamit, hiszen ne feledjük: mi is 

lehetünk áldozatok!  

 

A cikket köszönjük a Havasi Gyopár Alapítványnak! 

 

 

Az idősek védelmében! 

 

 

Hírek a CIC tájáról 

 

2013-ban több 

alkalommal is képzést 

tartunk budapesti 

bejegyzésű civil 

szervezeteknek 3 

témában is. Bővebb 

információért és a még 

szabad helyek iránt 

érdeklődni lehet a 

cic@szazadveg.hu e-

mail címen lehet.  

 

 

2013. szeptember 10-

től minden héten 

kedden 14.00-től 16.00 

óráig előadások 

lesznek személyes 

tanácsadási 

lehetőséggel 

egybekötve 

székhelyünkön civil 

jogi, pénzügyi, 

pályázatírói és 

számítógép-kezelői 

témában. Jelentkezni a 

cic@szazadveg.hu e 

mail címen lehet. 

 

 

 

Továbbra is várjuk 

önkéntesek 

jelentkezését, akik 

szívesen 

kapcsolódnának a civil 

mindennapokban. 

2013. szeptember 10-

én délután tájékoztató 

napot tartunk. 

cic@szazadveg.hu 

 

 

Nem csak civil…  

A jougyekert.hu egy speciális 

adományszervező portál, mely a 

Magyarországon még újszerű, úgynevezett 

Követek Közvetítésével Kérő (KKK) 

adományszervezői akciókat támogatja. A 

KKK adományszervezés "főszereplői" a 

Követek, azaz olyan önkéntesek, akik egy 

adott jótékony cél (Jó Ügy) érdekében 

valamilyen egyéni vállalást tesznek. A 

Követek vállalásaikat és az ezen keresztül 

támogatni kívánt Jó Ügyeiket egy egyéni 

kampányoldalban foglalhatják össze, melyet 

a www.jougyekert.hu segítségével akár 

néhány perc alatt el tudnak készíteni. 

A Karinthy Frigyes út 20. szám 

alatti KaritászPONT 

folyamatosan fogadja a 

felajánlóktól az új vagy jó 

állapotban lévő használt 

tárgyakat, ruhaneműket, 

játékokat, háztartási eszközöket 

és egyéb adományokat. A bolt 

teljes bevételét a nehéz 

helyzetben lévők támogatására 

fordítják. 

Bővebben itt.  

Egy kérdés - egy válasz 

Kérdés: Támogatási szerződés alapján kapott támogatás 

költségvetési támogatásnak minősül-e, és emiatt 
szükséges-e az alapítvány vezetői tisztségviselőinek 

vagyonnyilatkozatot tenniük? 

Válasz: Igen, költségvetési támogatásnak minősül, 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennáll, ha annak további 
feltételei is fennállnak. 
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