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

 

Budapesti Civil Információs Centrum  .  

Közelgő események 

 

 

2014. május 16.  

Területfejlesztők XI. Víkendje, további információk itt; 
 
2014. május 19.  
Számítógép-kezelői és informatikai fórum; 
 
2014. május 21. 

Általános pénzügyi ismeretek fórum; 
 
2014. május 23.  
Partnerségi információs nap- Társadalmi felelősségvállalás; 

 
2014. május 26. 
Számítógép-kezelői és informatikai fórum; 

 
2014. május 27.  
Általános pénzügyi ismeretek fórum; 
 
2014. június 4.  
Magyar Adományozói Fórum- Katalizátor Műhelybeszélgetés, további információk itt; 
 

2014. június 7.  
TUTI GYOT Kerékpártúra, további információk itt. 

 

 

Rendezvényeinkre jelentkezni lehet a cic@szazadveg.hu e-mail címen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Budapesti Civil Információs Centrum 

 Hírlevél 

  E számunk tartalmából… 
 

A CIC 2014. évi képzései  

Aktuális pályázatok 

 Egyre jobban terjed az önkéntes munka  

Sportoljunk együtt! 

Beszámolási kötelezettség 

LAPSZÁM:  

2014/05/2 

 
A CIC 2014. évi képzései  

 

A Budapesti Civil Információs Centrum 

júniusban elindítja 2014. évi képzéssorozatát. 

Képzéseink ingyenesek minden fővárosi civil 

szervezet képviselője, tagja számára. 

 

Egész napos, tematikus képzéseink területei a 

civil pályázatírás és projektmenedzsment, civil 

jogi és gazdasági ismeretek és civil 

szervezetvezetés és szervezetfejlesztés. 

 

A civil pályázatírás és projektmenedzsment 

képzés a civil pályázatok megismerésére és a 

pályázatírással, valamint 

projektmenedzsmenttel kapcsolatos alapvető 

ismeretekre épül. Célja, hogy a résztvevők 

képessé váljanak sikeres és formailag 

befogadásra alkalmas pályázatok 

elkészítésére, az elnyert pályázatok 

eredményes megvalósítására. 

 

A civil jogi és gazdasági ismeretek képzés a 

civil szervezetek jogi és gazdasági működését 

járja körül, a külső környezeti szabályozók 

megismerésével, az adatszolgáltatások és 

beszámolók elkészítésének kihívásaival és 

aktuális civil közigazgatási ismeretek 

fejlesztésével. 

 

A civil szervezetvezetés és szervezetfejlesztés 

képzés a civil szervezetek működtetésének, 

fejlesztésének filozófiai (jövőkép, küldetés, 

értékrend) valamint stratégiai és operatív 

(stratégiai célok meghatározása, 

akciótervezés) szempontból járja körül a civil 

szervezeti hatékonyság kérdéseit intenzív 

formában. 

 

Képzéseink interaktívak, az előadások után 

gyakorlati feladatokkal ellenőrizhetik 

tudásukat a résztvevők. 

 

További információk és a jelentkezés módja 

honlapunkon, felvilágosítás elérhetőségeinken 

kérhető. 

 
 

2014. 
május/II 
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Az önkéntes munka egyre jobban terjed Magyarországon, a kutatások szerint már minden 

harmadik ember végzett segítő tevékenységet; a legtöbben fiatalok, akik elsősorban a 

szociális, környezetvédelmi területen vállalnak ilyen munkát alkalmi jelleggel, de jellemzően 

évente többször is - derül ki abból a kutatásból, amelyet Soltész Miklós az Emberi Erőforrás 

Minisztérium (Emmi) szociális és családügyért felelős államtitkára és Orbán Balázs Századvég 

Alapítvány kutatási igazgatója ismertetett csütörtökön Budapesten. 

A közösségek érdekében végzett munka személyiségformáló hatására hívta fel a figyelmet, 

valamint arra, hogy akik fiatalként részt vesznek ezekben a segítő tevékenységekben, azok 

felnőttként is sokkal bátrabban és szívesebben vállalnak önkéntes munkát. Soltész Miklós azt 

mondta, jelenleg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság intézményeiben - így a 

sajtótájékoztatónak is helyt adó Vakok Állami Intézetében - több mint 600 fiatal végez 

önkéntes segítő munkát. 

Elmondta, az Új Széchenyi Terv keretei között meghirdetett, az önkéntesség elterjesztését 

szolgáló pályázatokon 2011 és 2013 között 102 szervezet kapott összesen közel 1,7 milliárd 

forint támogatást. Sipos Imre, az Emmi köznevelésért felelős helyettes államtitkára arról 

beszélt, hogy az önkéntes munka bevezetését mind az iskolák, mind a befogadó intézmények 

mind pedig a szülők jól fogadták. 

Közölte, elsőként a szociális területre készült el az önkéntes munkával kapcsolatos ajánlás, 

ami azt a célt szolgálja, hogy a fogadó intézményeknek megkönnyítse a diákok bevonását a 

különböző segítő tevékenységekbe. Hozzátette: az ajánlás tartalmazza a szolgálatokat 

jellemző alapelveket is, így például a "helyi közösség erősítésének", vagy a "szabad 

választásnak" elvét; ez utóbbi célja, hogy a fiatalok ne kényszerként, hanem pozitív 

élményként éljék meg a segítő munkát. 

Elmondta, az ajánláshoz egy "Segítő diákok" elnevezésű pályázatot is hirdettek (július 30-ai 

határidővel) a fiatalok, a pedagógusok és a fogadó intézmények számára; a pályaművekben 

az elvégzett közösségi szolgálatról számolhatnak be, és értékes nyereményeket kaphatnak. 

Orbán Balázs, a Századvég Alapítvány kutatási igazgatója ismertette az Önkéntesség 

Magyarországon 2013 című, az Emmi megbízásából készített tanulmánykötet fontosabb 

megállapításait. 

Eszerint tavaly a magyar lakosság harmada végzett aktívan önkéntes tevékenységet; ez a 

KSH 2011-es kutatásához képest előrelépésnek nevezhető, és az igazgató szerint a 

tendenciából valószínűsíthető az is, hogy a segítő munkát vállalók aránya tovább emelkedik 

majd. Közölte, a felmérés szerint az eddig ilyen munkát nem végzők ötöde is tervezi hogy 

bekapcsolódik valamilyen önkéntes tevékenységbe. 

Az önkéntes munkát, közösségi szolgálatot vállalók között felülreprezentáltak a fiatalok, a 

felsőfokú iskolai végzettségűek, a jó anyagi helyzetűek valamint a fővárosiak; a szociális 

munkán kívül a legnépszerűbb területek közé tartozik a környezetvédelem, illetve az 

állatvédelem. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kutatás szerint aki egyszer belekóstolt az 

önkéntes munkába, az várhatóan ismét vállal majd ilyen tevékenységet. 

A kutatásban az önkéntesség mellett a jótékonykodást, azaz az adományozási készséget is 

vizsgálták; az adatok szerint tízből heten valamilyen formában rendszeresen adnak - jórészt 

anyagi - segítséget másoknak, köztük többségben vannak a nők, a jómódúak és az idősebbek. 

A "vállalati önkéntességet" vizsgálva azt a megállapítást tették, hogy a felnőtt magyar 

lakosság ötödének van csak lehetősége arra, hogy munkahelyén önkéntes programban részt 

vegyen, ugyanakkor háromnegyedük tartaná ezt fontosnak. Orbán Balázs szerint ez azt jelzi, 

hogy "a vállalati kultúra fejlesztése ebben a tekintetben szerencsés volna". 

 

 

Forrás: kormany.hu 

Egyre jobban terjed az önkéntes 
munka Magyarországon 

 

 

Hírek a CIC tájáról 

 

 

 

 

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!  

 

Nem csak civil…  

Sportoljunk együtt! 

 

 

A Turista és Természetjáró Információs 

Egyesület 1993-as megalakulása óta szervez 

szabadidős és verseny sport eseményeket. 

Kerékpáros, természetjáró és tájékozódási 

túráik, versenyeik az egész országot lefedik. 

A sportolni vágyók idei túráikról, 

versenyeikről minden információt 

megtalálhatnak honlapjukon. Mindenkit 

szeretettel várnak. 

 

 

 

Forrás: tutiklub.hu 

 

Beszámolási kötelezettség 

 

 

A civil szervezetek május 31-ig kötelesek 

elkészíteni, az erre jogosult testülettel 

elfogadtatni és az Országos Bírósági 

Hivatalnál (1363 Budapest, Pf.24.) letétbe 

helyezni a 2013. évről szóló 

beszámolójukat. Közhasznú szervezetek, ha 

meg akarják tartani jogállásukat, szinten 

május 31-ig kezdeményezhetnek 

változásbejegyzési eljárást a nyilvántartó 

törvényszék előtt. További információk az 

OBH honlapján.  

 

A Civil Információs Centrum csapata 

Egy kérdés - egy válasz 

Kérdés: Meddig kell elkészíteni és hova kell beküldeni a 

2013. évről szóló egyszerűsített beszámolót és 
közhasznúsági mellékletet? 

 
Válasz: Az egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági 

mellékletet (PK-141 és PK-142 nyomtatvány) 2014. május 31-ig 
kell elkészíteni és az erre jogosult testület elfogadása után, postai 

úton megküldeni az Országos Bírósági Hivatalhoz, Budapest 1363 

Pf. 24. 
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