Hírlevél

2016. Augusztus

Kedves olvasóink!

Eseményeink
Az őszi időszakban újra
indulnak fórumaink,
képzéseink és tréningjeink,
kérjük olvassák
figyelemmel meghívóinkat,
illetve további
információkért keressék fel
honlapunkat:

Fogadják megújult, augusztus havi hírlevelünket, mely reméljük, elnyeri tetszésüket, és a
jövőben is olvasóink táborát fogják gyarapítani.
A tartalomból:
 Környezetvédelem
 Kutatás
 Civil projektek
 Lehetőségek

www.szazadveg.hu/civil

Jogi, pénzügyi és
számítástechnikai
témákban rendszeresen
szervezünk személyes
tanácsadói napokat,
melyek időpontjairól
szintén meghívóinkból
tájékozódhatnak.

Üdvözlettel,
a Budapesti Civil Információs Centrum csapata

Környezetvédelem
Lenyűgözően szép utca található a brazil nagyváros közelében

Információk
A cic@szazadveg.hu
email címre várjuk
aktuális híreiket,
eseményeiket, amelyeket
megjelentetnének
hírlevelünkben és
Facebookoldalunkon!

A Centrum szolgáltatásai
2016. augusztus
hónapban korlátozottan
lesznek elérhetőek,
kérjük, hogy kérdéseiket
emailben juttassák el
hozzánk a
cic@szazadveg.hu
címre.
Megértésüket előre is
köszönjük!

Gyakran ismételt
kérdések

Aktuális pályázatok

Az utca különlegessége, hogy érintetlenül őrizték meg az 1930ban telepített fákat, melynek
köszönhetően élhető nagyvárosi terület képződött.
Tovább olvasom
Új energiaforrás a láthatáron!
A Kínai Műszaki Egyetem kutatói olyan eljárást fejlesztettek ki, melynek segítségével esővízből
nyernek energiát. Az eljárás úgy működik, hogy egy grafénbevonatú eszköz kölcsönhatásba
lép a pozitív töltésű ionokkal, melyet az esőben lévő sók tartalmaznak.
Az Ázsiai országban jelentős energiaforrássá válhat ez az eljárás, hiszen a monszun, az esős
évszak sok helyen lehetetlenné teszi a napenergia felfogását, ellentétben ezzel a módszerrel.

Önkormányzati civil
referensek elérhetőségei

Megkerülte a Földet a napelemes repülőgép
A gépet két svájci pilóta, Bertrand Piccard és André Borschberg vezette. A projekt azért született, hogy
bebizonyítsák a környezetbarát energiaforrások hatékonyságát. "A repülés története az energia története
számára is is siker. Megmutatja a világnak, hogy a tiszta technológiák és a megújuló energiaforrások
készen állnak, érettek, és lehetetlen dolgokat érhetnek el" – mondta az 58 éves svájci.

Kutatás
Közzétette kutatását a Magyar Adományozói Fórum
Céljuk az volt, hogy felmérjék, hogy a legnagyobb hazai vállalatok miként vonják be
alkalmazottaikat CSR támogatói programjaikba. A 2015ben végzett felmérésből kiderül, hogy
az önkéntes munkavállalás (50%), valamint az adománygyűjtés (61%) volt a legjellemzőbb
támogatói tevékenység a válaszadó munkavállalók körében. A kérdőívet a kutatásba bevont
200 vállalat 25,5%a töltötte ki.
Tovább olvasom a részletes beszámolót

Civil Projekt
Új projektet indított a Budapest Bike Maffia
A bringás egyesület a program keretében 100 hajléktalan embert kért meg, hogy fotózza le
Budapestet a saját szemszögéből. A nyertes fotók készítői pénzjutalmat kapnak, melyet
szakmai zsűri ítél oda. A kezdeményezés hosszú távú célja a társadalom peremén élők
bevonása és társadalmi reintegrációjuk segítése.

Ivócsap projekt Budapesten
Az Ivócsap projekt egy remek kezdeményezés, mely Budapesten sok járókelő polgár életét
megkönnyítheti. Az Ivócsapokat a köztéri ivókutak hiánya hozta létre. Ez a letisztult mérnöki
szerkezet bármely magyarországi tűzcsapot képes másodpercek alatt ivókúttá alakítani ott és
amikor éppen szükség van rá, anélkül, hogy annak eredeti tűzbiztonsági funkciója sérülne.
Tekintse meg, hogy hol találkozhat Budapest belvárosában ivócsappal!
Szerencsére felismerve hasznosságát, már sok budapesti téren, utcán találkozhatunk a
szerkezettel!

Lehetőség

Megnyílt Ferencváros egyetlen termelői piaca

Elérhetőségeink
Keressenek minket
a Facebookon
(Civil Információs Centrum 
Budapest) is!
Munkatársak:
Bálint Eszter
Kosik Gábor
Mészáros Orsolya

A Pancs  Gasztro placc különlegessége, hogy az ide látogatók egyszerre kóstolhatnak
különleges bioélelmiszereket, csatlakozhatnak közösségi főzésekhez, adományozhatnak,
valamint kulturális programok résztvevőivé is válhatnak.
Az új vasárnapi piac az Élesztőben, a Tűzoltó utca 22. szám alatt található meg.

Kövessen minket Facebookon!

Cím:
1037 Budapest,
Hidegkuti Nándor u. 8–10.
Telefon:
+36 1/4795297
Mobil:
+36 20/4531800
Email:
cic@szazadveg.hu

Leiratkozás a hírlevélről

