
 

 

  

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. december 3. 17 óra 

Számítógép kezelői csoportos tanácsadás; Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mailen lehet. 

 

2015. december 8. 17 óra 

Jogi fórum: Létesítő okirat módosításának tapasztalatai. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-

mailen lehet. 

 

2015. december 9. 9 óra 

NEA 2016. évi működési pályázat tájékoztató fórum. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-

mailen lehet. 

 

2015. december 9. 17 óra.  

Pénzügyi fórum: foglalkoztatás és annak pénzügyi háttere civil szervezetek esetében; 

Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mailen lehet. 

 

2015. december 14. 17 óra 

NEA 2016. évi működési pályázat tájékoztató fórum. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-

mailen lehet.  

 

 

 

  

Budapesti Civil Információs Centrum 

 Hírlevél 

Új felhívás a Nemzeti Együttműködési 
Alap keretében – „Civil szervezetek 

működési célú támogatása 2016. 

 
 

Megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a 
Nemzeti Együttműködési Alap 2016. évre vonatkozó NEA-16-M jelű „Civil 

szervezetek működési célú támogatása 2016." című pályázati kiírása. 

A pályázat célja a magyar nemzeti civil önszerveződés működésének 
támogatása, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi 

szerepvállalásainak kiteljesedésében való segítése, a civil szervezetek 
működési költségeihez való hozzájárulása és finanszírozása révén. 

A korábbi évekhez hasonlóan a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos 

feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el. 

A NEA-16-M jelű működési kiírás egységes szerkezetben, egy pályázati kiírás 
keretében jelent meg. 

A pályázatokat legkésőbb 2016. január 4. és 2016. január 7. között, a 

pályázati kiírásban megadott kollégiumonként eltérő időpontokban, kizárólag 
az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül 
(EPER-ben) lehet benyújtani. 

A pályázatok itt érhetők el! 

 

forrás: civil.info.hu  

  E számunk tartalmából… 
 

NEA pályázatok 

Aktuális pályázatok 

 Események 

 

LAPSZÁM:  
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A Magyar Vöröskereszt és a Lector fordítóiroda idén is összefog, hogy 

Karácsonyi Szaloncukor Angyal elnevezésű karitatív programjukkal szebbé 

tegyék a rászoruló gyerekek karácsonyát. A Magyar Vöröskereszt 1359-es 
adományvonalán most mindenki segíthet. 

A tavaly novemberben útjára indított Karácsonyi Szaloncukor Angyal keretében egy 

éve már több mint 300 kg szaloncukor sikerült kiosztani, 360 család, 1500 rászoruló 

ünnepét segítve. A program idei célja, hogy még több nehéz sorsú gyermek 

karácsonyfájára juthasson ajándék szaloncukor. 

Az akció célja egyszerű, de annál nemesebb: szaloncukrot juttatni olyan rászoruló 

családok gyermekei számára, akiknek sok esetben ez az egyetlen ajándékuk. 

Telepóczki Gábor, a Magyar Vöröskereszt országos szociális szakmai vezetője 

elmondta: „Úgy gondolom, tavaly sok ember karácsonyát tettük szebbé közös 

összefogással, az adományozók segítségével Nógrád, Heves, Szabolcs és Borsod 

megyében. Remélem, idén országszerte, még több kisgyereknek és családnak 

szerezhetünk örömet azzal, hogy egy-egy csomag szaloncukorral boldog perceket 

csempészünk a sokak számára nehéz ünnepekbe.” 

Idén a program november 2-ától december 6-áig tart, s az akció keretében a 

Magyar Vöröskereszt erre elkülönített, 10405004-000265-42-00000005 

számlaszámára (Közlemény: Karácsonyi Szaloncukor Angyal) küldheti el 

minden felajánló magánszemély és cég az adományát. A program 

támogatható a 1359-es adományvonal felhívásával vagy az ADOMANY szó 

SMS-ben való elküldésével is: minden hívás vagy SMS 250 forint segítséget 
jelent 

 
 

forrás: voroskereszt.hu   

Karácsonyi Szaloncukor 
Angyal 

 

 

Hírek a CIC 
tájáról 

 

 

 

 

2015. december 15-től 

a Budapesti Civil 

Információs Centrum 

szolgáltatásai 

korlátozottan lesznek 

elérhetőek.  

 

Köszönjük 

megértésüket.  

 

 

 

 

Nem csak civil…  

A Nemzeti Ifjúsági Tanács sok 

szeretettel meghívja Önöket: 

  

NIT Café – Budapesti 

Kerekasztal beszélgetés 

Témája: Az ifjúság helyzete 

Budapesten 

 

Helyszín: Budapesti Európai 

Ifjúsági Központ, 1024 Budapest, 

Zivatar utca 1. 

 

Jelentkezni lehet az on-line űrlapon.   

 

  

Egy kérdés - egy válasz 

 

Kérdés: Mi a befektetési tevékenység?  

Válasz: A civil szervezetek eszközeiből történő értékpapír-, 
társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyoni értékű jog, 

ingatlan és más egyéb éven túli befektetést szolgáló 
vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenység; 

Budapest Főváros Önkormányzata, 

az Önkéntes Központ Alapítvány és 

a BVA Budapesti Városarculati 

Nonprofit Kft. támogatásával idén  

 

Készüljünk együtt a 
karácsonyra! 

  

Idősek számára karácsonyi kézműves 

és kreatív foglalkozások, közös teázás 

tartanak. 2015. december 1-20. között 

V. kerület Budapest, Kossuth Lajos utca 

14-16. 

 

Jelentkezni, ill. további információ: 

Nagy Brigitta (0620/357-9700) 

  

https://goo.gl/hBpuMk

