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Közelgő események

2015/7
2015. július

2015. július 12.
Magyarország vízbe ugrik rendezvény. Bővebben itt.
2015. június 16. 8.30-tól 16.30-ig
Projektmenedzsment képzés Budapesti Civil Információs Centrumban;

Budapesti Civil Információs Centrum
Hírlevél

E számunk tartalmából…
Képzés civil szervezeteknek
Aktuális pályázatok

2015. június 22. 8.30-tól 16.30-ig

Események

Önkéntesség – Iskolai Közösségi szolgálat-közigazgatási ismeretek képzés. Jelentkezni a
cic@szazadveg.hu e-mail címen lehet.
2015. július 29.
Tempus Közalapítvány pályázatírói képzése. Bővebben itt.

Önkéntesség képzés civil szervezeteknek a
Budapesti Civil Információs Centrumban

A civil szervezetek életében kiemelkedően fontos szerep jut az önkéntesen végzett
tevékenységeknek. Sok szervezet végzi napi teendőit ilyen formában, mindenféle
ellenszolgáltatás nélkül, annak érdekében, hogy környezetét jobbá tegye. Ehhez sok
esetben lenne szükségük segítségre, de a források időszaki rendelkezésre állásának
következtében, nem minden szervezet teheti meg, hogy fizetett munkaerőt
alkalmazzon. Önkéntesek fogadása pont erre a problémára nyújthat megoldást.
Önkéntest minden civil szervezet fogadhat. De hogyan kezdjünk hozzá? Mit kell
tennünk ahhoz, hogy fogadhassunk önkénteseket? Milyen előnyei vannak annak, ha
önkénteseket fogadunk szervezetünknél? Hogyan készüljünk fel az önkéntesek
fogadására? A képzés keretében ezekre a kérdésekre keressük a választ!

Budapesti Civil Információs Centrum
.

Munkatársak: Mráz-Horváth Edina és Mészáros Orsolya

A program célja a civil szervezetek felkészítése az önkéntesek fogadására, annak
érdekében, hogy mind a szervezet, mind az önkéntes számára hasznos lehessen az
elvégzett tevékenység.

Cím: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.
Telefon: 479-52-97
E-mail cím: cic@szazadveg.hu

Képzési napok: július 22., szeptember 30., október 21.,

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!

További információ és a jelentkezési lap innen érhető el!
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Hajléktalanoknak
újít
fel
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egy
jótékonysági szervezet és az újpesti önkormányzat. A kerület
polgármestere
szerint
az
üresen
álló
fővárosi
bérlakások
felhasználásával enyhíteni lehetne a hajléktalanok problémáit.
Gábor ács és hajléktalan. Több mint tíz éve egy saját építésű kunyhóban él a
Duna-parton. Ő az egyike azoknak a hajléktalanoknak, akiknek házat újít fel
egy jótékonysági szervezet Újpesten. Az amerikai és magyar önkéntesek
mellett a későbbi bérlőnek is ki kell vennie részét a munkából.
„Jó kollégáim vannak, nagyon jó ügyért lehet dolgozni. Ahogy látszik ma is,
Gábor, aki ebben az otthonban fog lakni, szintén részt vesz benne” – mondta
el Szekér András, a Habitat for Humanity Magyarország elnöke.

Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2015. évi pályázati kiírás
Budapest Főváros Közgyűlésének Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi
Bizottsága nyílt pályázatot hirdet Budapest környezeti állapotának javítása, fejlesztése
érdekében. Bővebben itt.

Az Elsőként lakhatást program nagykövete Berki Krisztián olimpikon. A
sportoló szerint példaértékű a hajléktalan emberek kitartása. „Sajnos sokan
vagyunk az életben olyanok, akik megkapják a lehetőséget és nem tudják
kihasználni, úgyhogy szerintem inkább nekünk van tanulnivalónk tőlük” –
fogalmazott.
Csepp a tengerben ez a segítség, de nem csupán a lelkiismeretük
megnyugtatására szolgál – mondja a kerület alpolgármestere, Nagy István.
Az önkormányzatok nemcsak a felújítandó lakást biztosítják a program
keretében, hanem az engedélyek megszerzésében is segítenek.
A kezdeményezéshez eddig Újpest mellett Kőbánya önkormányzata
csatlakozott, civil önkéntesként a Habitat for Humanity Magyarországon
keresztül lehet a programban részt venni.

forrás:nonprofit.hu

Egy kérdés - egy válasz
Kérdés: Mi a közfeladat?
Válasz: A közhasznú minősítés elnyerésének egyik feltétele, hogy

a szervezet – közvetlenül vagy közvetve – valamilyen,
jogszabályban meghatározott közfeladatot lásson el.
forrás: nonprofit.hu

