
 

 

  

Munkatársak: Mráz-Horváth Edina és Mészáros Orsolya 

 

Cím: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.  

 

Telefon: 479-52-97   

 
E-mail cím: cic@szazadveg.hu 
 
Honlap: http://szazadveg.hu/foundation/civil  
 
Őri István: Tömeg című digital art alkotását a szerző engedélyével használjuk, minden jog számára fenntartva.  

 

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  
.  

Közelgő események 

 

 

2015. június 4. 17 óra. 

Számítógép-kezelői fórum és tanácsadás. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen 

lehet.   

2015. június 8. 17 óra 

Létesítő okirat módosításinak tapasztalatai. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen 

lehet. 

2015. június 8. 17 óra 

Számítógép-kezelői fórum és tanácsadás. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen 

lehet. 

2015. június 9. 10 óra 

Hogyan indítsunk Facebookon kampányt - rendezvény. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-

mail címen lehet. 

 2015. június 15. 17 óra: 

Általános pénzügyi ismeretek. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen lehet. 

2015. június 19. 10 óra: 

Civil szervezetek fenntarthatósága, előadó dr. Czafrangó János, Erste Bank. Jelentkezni a 

cic@szazadveg.hu e-mail címen. 

2015. június 25. 17 óra: 

Számítógép-kezelői fórum. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mail címen lehet. 

 

 

 

 

  

Budapesti Civil Információs Centrum 

 Hírlevél 

Projektmenedzsment képzés civil 

szervezeteknek 

 A civil szervezetek életében kiemelkedően fontos szerep jut a pályázati projekteknek. 

Nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy tevékenységük támogatására, 

finanszírozására pályázatokat adjanak be és nyerjenek. A munka nagy része azonban 

még csak ezután jön: meg kell valósítani a projektet! Ehhez professzionális 

projektvezetői kompetenciák és módszerek, eszközök szükségesek. 

 

A projektmenedzsment egy szakma: szemlélete, módszertana tanulható. Érdemes a 

pályázati projektek megvalósítását hatékonyan, ezekkel az eszközökkel levezényelni. 

Gyorsabb, gördülékenyebb megvalósítást, optimális erőforrás-felhasználást, a 

felelősségek tisztázottságát, a határidők betartását eredményezik, és biztosítják, hogy 

egyetlen feladat se maradjon ki. 

 

A program célja projektmenedzsment szemlélet és módszertan tanítása a civil 

szervezetek munkatársainak.  

 

A képzés súlyponti témái: 

 A projekt tervezése  

 Feladatlebontás, felelősségek definiálása 

 Feladatok kiosztása 

 Projekt monitoring és kontrolling 

 Projektzárás és értékelés 

 A projekt irányításához szükséges vezetői feladatok 

 A projekt team működtetése, hatékony együttműködés 

 

Képzési napok: július 16., szeptember 17., október 15.,  

További információ és a jelentkezési lap innen érhető el!  

 

  E számunk tartalmából… 
 

Képzés civil szervezeteknek 

Aktuális pályázatok 

 Események 

 

LAPSZÁM:  

2015. június  

2015/6 
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A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság adatai szerint összesen 
22.922 kiskorú gyermek és utógondozói ellátott fiatal felnőtt él a 
gyermekvédelmi szakellátás rendszerében. Közülük 14.234 fő részesül 

nevelőszülői, 8.090 fő gyermekotthoni elhelyezésben, 328 súlyosan, 
halmozottan fogyatékos kiskorú él ápoló-gondozó intézményben, 270 

utógondozói ellátott fiatal felnőtt pedig az önálló lakhatást lehetővé tevő 
külső férőhelyen. 

Az otthon kényelme a jövőnk és biztonságunk alapja. A P&G és az Auchan 
azoknak szeretne segíteni, akiknek mindez nincs karnyújtásnyira és 

egyelőre egy küzdelmekkel teli, távoli cél csupán. A P&G éppen ezért 
együttműködést kezdeményezett az Auchannal, hogy társadalmi 

felelősségvállalási programjaikat egyesítve, közös tavaszi jótékonysági 
kampányt indítsanak az SOS Gyermekfalvak nevelőszülői hálózata és további 
négy gyermekotthon támogatására.  Akik 2015. június 30-ig az Auchan 

magyarországi üzleteiben P&G termékeket – többek között Always, Ariel, 
Head&Shoulders, Jar, Lenor és Pampers márkákat – vásárolnak, a 

kiválasztott 5 intézményben segítenek a családjuktól külön élő 
gyermekeknek abban, hogy környezetük otthonosabbá, tisztábbá és 
kényelmesebbé váljon. A P&G a kampány során összegyűlt pénzösszeg 

értékében tisztító- és tisztálkodási szerekből álló termékadománnyal 
támogatja majd az intézmények gondozásában élő gyermekeket és a nevelő 

családokat. 

A program kezdeményezői olyan nagy múltú, megbízható és sok gyermekről 

gondoskodó intézmények támogatását tűzték ki célul, amelyek hiánypótló 

munkájának elismerése a helyi lakosok szívügyévé válhat. A kampány 

keretében a két vállalat és a vásárlók a budapesti Hűvösvölgyi 

Gyermekotthon, a debreceni Reménysugár Gyermekotthon, a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon, a 

Miskolci Gyermekváros és a kecskeméti SOS Gyermekfalu munkáját 

támogathatják. 

Tovább a teljes cikkhez… 

 

forrás:socialbranding.hu   

A P&G és az Auchan közös 
jótékonysági programot indít 

 

 

Hírek a CIC 
tájáról 

 

 

 

2015. júniustól 

indulnak képzéseink.   

Érdeklődni lehet a 

cic@szazadveg.hu e-

mail címen lehet.  

 

 

2015-ben is két 

hetente számítógép-

kezelői fórumot és 

személyes tanácsadást 

tartunk.  Érdeklődni és 

jelentkezni a 

cic@szazadveg.hu e 

mail címen lehet. 

 

 

 

 

Nem csak civil…  

2015. június 4. – CSR 

esemény 
 

 

A KÖVET Egyesület a Fenntartható 

Gazdálkodásért és az Országos 

Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

közösen szervezi idén a CSR Piac 

kiállítást, amelynek fókusztémája a 

felelős foglalkoztatás. További információ 

a www.csrpiac.hu oldalon.  

 

 

 

 

 

forrás:nonprofit.hu  

 

 

Pöttömkert a Budapest 

Parkban 

 

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 

munkatársai és önkéntesei is aktív 

részesei lesznek - arcfestéssel, kreatív 

gyermekjátékokkal és elsősegélynyújtó 

bemutatóval - 2015. június 7-én 9 

órától 15 óráig a Budapest Parkban 

megrendezésre kerülő Pöttömkert 

rendezvénynek. 

 

 

 

forrás:voroskersztbp.hu  

Egy kérdés - egy válasz 

 

Kérdés: A civil szervezetek milyen formában tudnak 
foglalkoztatni magánszemélyeket?  

Válasz: Civil szervezetek, mint jogi személyek magán személyeket 
foglalkoztatni tudnak az alábbi formában: munkaviszony, 
megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony és önkéntess 
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