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Budapesti Civil Információs Centrum
Hírlevél

2013.
december

2013. december 3.
Általános jogi ismeretek fórum. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen.

E számunk tartalmából…

2013. december 10.
Általános forrásteremtési fórum. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen.

Közel 37 millióval több támogatás

2013. december 11.

Aktuális pályázatok

Általános számítógép-kezelői és informatikai fórum. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail
címen.

Adomány

Események

2013. december 13.
Partnerségi Információs Nap – Adományozás; Érdeklődni a cic@szazadveg.hu e-mail címen.
2013. december 17.
Általános pénzügyi ismeretek fórum. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen.

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
.

Munkatársak: Huszár Orsolya és Mráz-Horváth Edina
1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.
Telefon: 479-52-97
E-mail cím: cic@szazadveg.hu
Honlap: www.szazadveg/civil/
Őri István: Tömeg című digital art alkotását a szerző engedélyével használjuk, minden jog számára fenntartva.
ÁROP-1.1.14-2012-2012-0016
„A civil, államigazgatási és vállalkozói szektorok közötti partnerség megerősítése a Budapesti Civil
Információs Centrum keretein belül”

Közel 37 millióval emelték meg a fogyatékos szervezetek
támogatását
A
korábban
tervezetthez
képest
egy
parlament által elfogadott módosítással öt
százalékkal, összesen 36,9 millió forinttal
emelték meg a jövő évi költségvetés
tervezetében a fogyatékossággal élőket
képviselő
szervezetek
támogatását.
A
módosítást több más elemmel együtt
szavazták meg, más tételekkel együtt
összesen 7 milliárd forinttal csökkentették a
tartalékot.
A fogyatékosokat képviselő szervezetek közül
így az Értelmi Fogyatékossággal Élők és
Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
6,5 millióval (összesen 136,5 milliót 2014ben), a Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetsége 8,2 millióval (összesen 173,2
millió forintot) , a Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek
Országos
Szövetsége
8
millióval (összesen 168 milliót), a Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetsége 8,2
millióval (összesen 173,2 milliót) kap többre
jövőre a tervezetthez képest. A Magyar
Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális
és Érdekvédelmi Szövetsége 1 millióval
(összesen 20 millió forintot kapva 2014-ben),
az Autisták Országos Szövetsége 2,5 millió
forinttal 2,5 (összesen 52,5 millió forintot), a
Siketvakok Országos Egyesülete 1 millió
forinttal (összesen 21 millió forintot, míg az
Értelmi
Sérülteket
Szolgáló
Társadalmi
Szervezetek
és
Alapítványok
Országos
Szövetsége
1,5
millió
forinttal
többel
gazdálkodhat a büdzsé eredeti tervezetéhez
képest (összesen 31,5 millió forintot kapnak
jövőre).
forrás: nonprofit.hu

Tapolczai korábban ezt az öt százalékos
emelést úgy jellemezte, hogy a Fidesz és a
kabinet
kiemelt
figyelmet
fordít
a
fogyatékossággal élők és az őket képviselő
szervezetek segítésére. Kiemelte, hogy a
kormányváltás óta eddig 40 százalékkal nőtt
az
említett
szervezetek
költségvetési
támogatása, és ma körülbelül tízezerrel több
megváltozott munkaképességű dolgozik, mint
2010-ben.
A
szervezetek
saját
maguk
döntenek arról, melyik programjukra fordítják
a plusz pénzt. A Siketek és Nagyothallók
Országos
Szövetsége
például
jelnyelvoktatásra,
szakemberképzésre
és
kedvezményes üdültetésre költi majd a
megemelt forrást.
A módosító javaslatot egy több módosítást is
tartalmazó csomagban adták be és szavazták
meg a képviselők. Ebben a csomagban
szerepelt többek között emellett a 36,9 millió
összeg mellett, hogy a Határtalanul program
keretét 1,5 milliárddal, a nemzetpolitikai
tevékenységre szánt összeget 953,2 millióval,
a
sportági
fejlesztési
koncepciók
megvalósításával
összefüggő
feladatokra,
valamint
a
sportszövetségek
adósságrendezésére tervezett összeget 1,5
milliárddal emelték meg. Itt szerepel a
zsebszerződések felderítését szolgáló bizottság
500 milliós kerete, vagy a tanyafejlesztési
keret 250 millió forinttal való megemelése is.
A felsorolt és egyéb módosítások fedezetét
úgy teremtették meg, hogy a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék
előirányzatát a tervezett 120 milliárd forintról
7
milliárddal
113
milliárd
forintra
csökkentették.
Budapesti CIC

Adomány
Különleges kezdeményezést indított útjára a NIOK Alapítvány: kíváncsiak voltak, mit
támogatna szívesen a Facebook társadalom.
A válaszolók legnagyobb hányada kórházi eszközök beszerzésére áldozna, de a
legnépszerűbbek között volt a fogyatékos gyerekek számára kialakítandó eszközkölcsönző
ötlete is. A menekültek jogainak védelme viszont szinte senkit sem hozott lázba.

Minden kedves
Partnerünknek
Békés
Karácsonyi
Ünnepeket és
Sikerekben
Gazdag Új
Esztendőt
Kívánunk!

Hagyományosan a karácsony előtti időszakban tapasztalható, hogy az emberek inkább
nyitottak anyagi áldozatra valamilyen nemes ügy oltárán, de vajon milyen ügyek szólítják meg
a többséget? Erre kerestük a választ a Facebook felhasználói között – mondta el Gerencsér
Balázs, az ötletgazda NIOK Alapítvány igazgatója.
Az alig pár perc alatt kitölthető, kilenc kérdéses kvíz kapcsán 1106 felhasználó mondta
el véleményét, kiknek alig 19 százaléka járulna hozzá pénzzel az általa fontosnak tartott
célok megvalósulásához. A válaszolók 60 százaléka legszívesebben önkéntes munkával
támogatná a számára szimpatikus kezdeményezéseket, míg 22 százalékuk valamilyen tárgyi
felajánlással vagy szolgáltatással fejezné ki szimpátiáját – tette hozzá a szakember.
A kitöltők közel fele (46%) az egészségügyi és szociális területre áldozna szívesen, a
környezet-, természet- és állatvédelem a válaszadók 36 százalékának fontos. A Facebook
közösség az eredmények szerint nem különösebben tart fontosnak mást: alig 2 százalék
támogatná a kultúra, művészetek, hagyományőrzés területét, 3 százalék a sport, a
pihenés, a szabadidő területét. Az oktatás, a kutatás, a tudományos fejlesztés is csak 6
százalék számára volt támogatásra méltó, a településfejlesztés, gazdaságfejlesztés,
állampolgári jogok területét összesen 7 százalék támogatná.

Nem csak civil…
Keressük a legjobb tanárokat és edzőket!

A születésnap apropójából egy új,

A MOL Tehetséggondozásáért Díj a

online adománygyűjtő alkalmazás

fiatal tehetségeket felfedező tanárok

is útjára indult, amely a közösségi

és utánpótlásedzők munkáját ismeri

média használóit célozza meg.

el.

http://apropo.sos.hu/

December 31-ig várják az internetes az
alábbi

oldalon

a

www.ujeuropaalapitvany.hu.

jelöléseket
A

díjak

ünnepélyes átadására jövő év március
elején kerül majd sor.

A válaszolók konkrét „projektek”, fejlesztési ötletek közül is választottak, melyek
kialakításánál igyekeztünk lefedni a ma hazánkban támogatható területek összességét –
mondta el Oprics Judit, a NIOK projektmenedzsere. A Facebook társadalom tagjai
összesen 72 ilyen lehetőség közül választhatták ki, hogy melyiket támogatnák a
legszívesebben.
A legnépszerűbb a Kórházi eszköz vásárlása daganatos gyerekek gyógykezeléséhez
témakör volt – aki találkozott e kérdéssel, azok 85 százaléka (azaz majdnem mindenki) be is
jelölte, mint támogatandó projekt. Az emberek legnagyobb részét „megérintette” még a
tűzifaosztás, az árva gyerekek nyelvórái, valamint a Vakvezető kutyák kiképzése elképzelések.
Volt viszont, ami szinte senkit sem érdekelt. A magyar fociedzők külföldi tanulmányútja és a
homoszexuális férfiak üldözéséről készülő filmet alig páran tartották fontosnak.
A Facebook felmérés teljes rangsora: NIOK
A NIOK másik újszerű kezdeményezése egy korszerű közösségi adományozó oldal
indítása, ahol valódi célok, valódi szükségletek találkozhatnak a támogatókkal. Az oldalra civil
szakemberek által előzetesen megvizsgált, valós támogatási igények kerülhetnek fel, melyek
megvalósítását minden támogató folyamatosan figyelemmel kísérheti majd, azaz „tényleg
tudhatjuk majd, hogy mire és hogyan költik el támogatásunkat” – hívta fel a figyelmet
Gerencsér Balázs, aki kiemelte: jelenleg a november 19-én összesen 9 projekttel induló
www.adjukossze.hu az egyetlen magyar közösségi adományozó oldal, ahol az átláthatóság
mellett a minőségbiztosítás is jelen van.
forrás: socialbranding.hu

Egy kérdés - egy válasz
Kérdés: Létesítő okiratot meddig kell módosítani a Civil

törvénynek megfelelően?
Válasz: A módosítás határideje 2014. május 31.

