
 

 

 

Munkatársak: Mráz-Horváth Edina, Mészáros Orsolya és Kosik Gábor. 

 

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

 

Telefon: +36 1/479-5297  

 
E-mail cím: cic@szazadveg.hu 
 
Honlap: http://szazadveg.hu/foundation/civil  
 
 

Örömmel várjuk aktuális híreiket, eseményeiket, amelyeket megjelentetnének hírlevelünkben a 

cic@szazadveg.hu e-mail címre.  

 

Keressenek minket a Facebook-on (Civil Információs Centrum - Budapest) is!  

 

Budapesti Civil Információs Centrum  
.  

Közelgő eseményeink: 

 

2016.június 20., délután 

Pénzügyi személyes szaktanácsadás  

 

2016. június 23., délután 

Számítástechnikai személyes szaktanácsadás 

 

2016. június 27., 29. és 30., 12:30–14:30 

Internetes ügyintézés – 3 alkalmas mini képzéssorozat. 

 

2016.június 27., 29. és 30., 15:00–17:00 

Prezentációkészítés – 3 alkalmas mini képzéssorozat. 

 

  

Budapesti Civil Információs Centrum 

 Hírlevél 

Programok, lehetőségek… 

KreaPlacc 

 

Rendhagyó program indul útjára 

Újbudán. A KreaPlacc – kreatív 

kispiac egy különleges kézműves 

piac, ahol hobbikézművesek 

mutatkozhatnak be. Az Összefogás 

Újbudáért Egyesület azzal a céllal 

indította el ezt az egyedülálló 

kezdeményezést, hogy segítséget 

nyújtson, főleg a kerületben lakó 

nőknek. A KreaPlacc kiállítói olyan 

fiatal nők, anyukák vagy nagymamák, 

akik munka vagy család mellett, 

kedvtelésből kézműveskednek. Ezzel 

a lehetőséggel szeretnének számukra 

is lehetőséget adni, hogy az 

érdeklődőknek bemutathassák 

alkotásaikat, és így a későbbiekben 

akár saját márkájukat is 

elindíthassák. 

 
Forrás: http://civilhirugynokseg.hu 

 

MaciArc – pályázat 
 

 

Újabb pályázati lehetőséget 

kínál az ARC Művészeti Szolgáltató 

Nonprofit Kft. A felhívás lehetőséget 

kíván biztosítani civil szervezetek, 

valamint a társadalmi ügyek iránt 

érzékeny kreatív ügynökségek 

számára, hogy megjelenhessenek a 

16. ARC plakátkiállításon. 

A nyertes jelentkezőknek 

lehetőségük lesz a biztosított 5-11 

plakáthely valamelyikét 

tartalommal megtölteni. 

 

Jelentkezési határidő: 

2016. július 12. 

 

További információ: 

http://www.arcmagazin.hu/maciarc  

 

  E számunk tartalmából… 
 

Programok, lehetőségek 

Aktuális pályázatok 

 Események 

 

2016. június  

2016/6 

 
Jelentkezni a cic@szazadveg.hu  
e-mail címen lehet a szervezet 
nevének és képviselőjének 
megnevezésével.  
 
További eseményeinkről bővebben is 
olvashat honlapunkon, illetve 
Facebook-oldalunkon. 

 

A rendezvények helyszíne: 

Budapest III. ker., Hidegkuti Nándor 

utca 8–10. 
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Idén rekord összegű, több mint 3 millió forint adomány gyűlt össze a McDonald's 

BringaMánia Tour de Balatonon a budapesti Ronald Ház felújítására. Ez a jelentős 

összeg annak az egyedi bringás mezben tekerő 20 követnek köszönhető, akik 

személyes közreműködésükkel számos vállalat és magánszemély nagylelkű 

adományát tudták a jó ügy mellé állítani. 

A túrán összesen 2600 induló állt rajthoz, ami már önmagában is rekord, de a 

koronát a napra a jótékonysági követek segítségével összegyűlt, minden várakozást 

felülmúló adomány tette fel. 

A segítők közül Cselényi Tibor – aki minőségbiztosítási vezetőként két évtizede 

dolgozik a McDonald’s-nál – egymaga csaknem 2,5 millió forintot gyűjtött össze. A 

támogatók között olyan nagyvállalatok szerepelnek, mint például a Master Good Kft., 

az Eisberg Hungary Kft., az AHB Backwaren GmbH, a Bama Europa Sp. z o.o., az 

ECOLAB – KAY Chemical, a Greenpro Környezetvédelmi Zrt., a McCain Food, 

Schreiber Foods, az OSI Group vagy a Saaten Union. 

A tavalyi évhez hasonlóan a segítők idén is a Tour de Balaton valamely távjának 

teljesítését vállalva gyűjtötték az adományokat a jóügyekért.hu weboldalon. A 

bringás követek egyedi mezeikben látványos színfoltot jelentettek a mezőnyben. A 

legtöbb követ – szám szerint heten – a 206 kilométeres távon tekert együtt. Az 

önmagában is komoly sportteljesítményt jelentő tókerülést az esős idő változtatta 

igazi kihívássá. 

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány a világ számos pontján megtalálható 

Ronald Házakban olyan családok számára biztosít térítésmentesen otthont, akiknek 

beteg gyermeke elhúzódó, a lakóhelyüktől távol eső kórházi kezelésen esik át. Az 

alapítvány 1994 óta segít magyar családokon, 1999 óta Budapesten, 2004 óta pedig 

már Miskolcon is működtet Ronald Házakat, 2016 januárjában pedig megnyitotta az 

első Ronald Szobákat Pécsett, a Gyermekgyógyászati Klinikán. Az 

apartmanházaknak, illetve a pécsi szobáknak hála a szülők a kórházi tartózkodás 

idején végig a gyermekük mellett maradhatnak, így gyorsítva meg a kicsik 

gyógyulását. Az alapítvány eddigi működése során már több mint 8000 családnak 

segített megkönnyíteni ezt a nehéz időszakot. 

 

forrás: nepszava.hu  

 

Sportversennyel a Roland házért 

 

Hírek a CIC 
tájáról 

 

 

 

A Budapesti Civil 

Információs Centrum 

honlapja:  

http://szazadveg.hu/

foundation/civil 

 

 

2016-ban 

számítógépkezelési és 

pénzügyi témakörben 

folyamatosan tartunk 

személyes tanácsadó 

órákat. Jelentkezni a 

cic@szazadveg.hu 

címen lehet.  

 

 

 

Nem csak civil…  

Szmogmentes 
csomagszállítás 

A GLS csomag-szolgálat július 1-től 

biciklikre, elektromos rásegítésű 

triciklikre és elektromos furgonra cserélte 

belvárosi teherautóit. A helyi 

károsanyag-kibocsátástól mentes új 

rendszert a Hajtás Pajtás 

futárszolgálattal együtt üzemeltetik. 

Közös céljuk, hogy szolgáltatásuk ne 

okozzon környezeti terhelést ügyfeleik 

otthona, vagy munkahelye közelében. 

 

forrás:civilhirugynokseg.hu  

Egy kérdés - egy válasz 

 

Kérdés: Mi az adomány? 

Válasz: A civil szervezetnek – a létesítő okiratban rögzített 
céljaira – ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, illetve 
szolgáltatás.  

 

Viszel? – Hozol? 
 

Bezárt az elsőként létrehozott budapesti 

Közösségi Adományozói Pont. Az 

Ajándékdobozba bárki betehette megunt, 

de mások számára még használható 

holmijait (ruhákat, cipőket, játékokat, 

könyveket, használati tárgyakat). A 

kísérleti program célja az volt, hogy őrök, 

zárak és biztonsági kamera nélkül gyűjtik 

az adományokat, akinek pedig szüksége 

van rá, az bármikor bármit elvihet belőle. 

Sajnos azonban a kezdeményezést sokan 

nem rendeltetésszerűen használták, 

használhatatlan holmikat és rengeteg 

hulladékot is vittek az adományozói 

ponthoz. 

 

Forrás:divany.hu 
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