Hírlevél

2016. szeptember

Pályázat
Civil vezetőképzés

Eseményeink

Civil szervezetek irányítói számára kínál vezetőképzést a Szent Gergely Népfőiskola. A pályázatra várnak minden 1860 év közötti,
felsőfokú végzettséggel rendelkező vezetőt, akik korszerű vezetési és irányítási kompetenciák elsajátitását várják a programtól. A
képzés 1 hetes ciklusokban valósul meg, 2016. októberétől.

2016. szeptember 19.,
17:0018:00
Jogi fórum: Létesítő
okirat módosításainak
tapasztalatai
Helyszín:
H13 Rendezvényközpont
(1085 Budapest, Horánszky
u. 13.)

A következő témakörökben lesz lehetőség elmélyedni a tanfolyam során: vezetéselmélet és szervezetfejlesztés, gazdasági és jogi
ismeretek, társadalmi szervezetek működése, pályázati rendszerek és pályázatírási technikák, társadalmi szerepvállalás, társadalmi
szervezetek jelene és jövője az EUban, finanszírozás és szponzoráció, ügyviteli és kommunikációs ismeretek
Jelentkezni szeptember 23ig lehet.
További információk: http://www.projektkozpont.hu és http://www.szentgergely.hu
Email: projektkozpont@gmail.com
A pályázati kiírás ide kattintva tekinthető meg!

2016. szeptember 20.,
17:0018:00
Pénzügyi fórum: 1%
Helyszín:
H13 Rendezvényközpont
(1085 Budapest, Horánszky
u. 13.)

2016. szeptember 26.,
28. és 29.,
12:3014:30
Microsoft Word 
3 alkalmas mini
képzéssorozat
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány (1037 Budapest,
Hidegkuti N. u. 810.)

Helyi kezdeményezés
Pazarlásstop mobilon
Hamarosan elérhető lesz Magyarországon az ételpazarlást megállító mobilalkalmazás. Az őszre ígért applikáció lényege, hogy a nap
végén, a tartózkodási helyünkhöz közel eső éttermek, csemegeboltok, kávézók megmaradt, de fogyasztható termékeiket kínálják fel a
rendes ár töredékéért.
Ezzel az alkalmazással várhatóan gyorsabban juthatnak a rászorulók friss élelmiszerhez, az éttermeknek több lesz a bevétele és
javulnak az ételpazarlási mutatók is.

2016. szeptember 26.,
28. és 29.,
15:0017:00
Microsoft Excel 
3 alkalmas mini
képzéssorozat
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány (1037 Budapest,
Hidegkuti N. u. 810.)

2016. szeptember 27.,
08:3016:30
Alapfokú pályázatírói
képzés
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány (1037 Budapest,
Hidegkuti N. u. 810.)

2016. október 4.,
08:3016:30
Haladó pályázatírói
képzés
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány (1037 Budapest,
Hidegkuti N. u. 810.)

Ide kattintva elolvashatja a teljes cikket.

Civil Projekt
Adományhűtő
Egyszerű, de mégis hatékony kezdeményezéssel állt elő egy férfi Szaudarábiában. Az úriember nem tett mást, mint háza elé egy nonstop

Lehetőséget biztosítunk
továbbá személyes
tanácsadásra pénzügyi
(2016. szeptember 28.)
valamint számítógépkezelői
(2016. október 6.)
témákban.
Időpontot egyeztetni a
cic@szazdveg.hu
email címen lehet.

üzemelő, bárki számára használható hűtőszekrényt állított fel.
Ez a praktikus és olcsón kivitelezhető ötlet mind a rászorulók, mind pedig az adományozók számára remek lehetőség, hiszen egyszerűen kibe tehetik az
élelmiszereket, örömet okozva ezzel az adományozóknak és a rászorulóknak egyaránt.

További információkért
látogassanak el
honlapunkra vagy
Facebook oldalunkra.

Bővebben

Jótékonyság
A legértékesebb ezüst
Nem

csak

sportemberi

nagyságáról

tett

bizonyságot

egy

lengyel

olimpikon,

Piotr

Malachowski.

A

Rióban

ezüstérmes

diszkoszvető érmének elárverezésével szeretne segíteni egy súlyosan beteg kisfiúnak. Piotr saját facebook oldalán írta a következő

Információk

sorokat: „Rióban az aranyéremért harcoltam, most ennél sokkal értékesebbet kérek mindenkitől. Egy fantasztikus kisfiú egészsége a
tét. Úgy döntöttem, segítek, és minden befolyó pénzt a gyógykezelésére fordítok. Kérek mindenkit, aki csak tud, licitáljon. Ha segítesz,
ez az ezüstérem sokkal értékesebb lehet Olek számára, mint egy arany”.

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

Gyakran ismételt
kérdések

Aktuális pályázatok

A teljes cikk ide kattintva tekinthető meg.

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

Környezetvédelem
Túlfogyasztás
Idén augusztus 8án jött el a túlfogyasztás világnapja. Mindazzal, amit ettől a naptól kezdve év végéig fogyasztunk, már a bolygó
tartalékait éljük fel. "Ha a Föld egy gyümölcsös lenne, akkor a mai napig a gyümölcsöket ettük, holnaptól viszont elkezdjük kivágni a
fákat és azokat esszük majd meg. Az emberiség jelenlegi életmódjának fenntartásához 1,6 bolygóra lenne szükség, de a legrosszabbul
akkor járnánk, ha a luxemburgi fogyasztási ütem lenne általános, hiszen akkor 9 Föld sem lenne elég számunkra évente."

Ide kattintva tovább olvashatja, a túlfogyasztásról szóló írást!

Programok
My Budapest Photo Project kiállítás
A kiállításon hajléktalan, vagy hajléktalanságot megélt embereket kért meg a Budapest Bike Maffia, hogy örökítsék meg Budapestet a
saját szemszögükből.
A kiállítás szeptember 12ig látogatható.
Helyszín: Budapest Pont (1053 Budapest, Királyi Pál utca 18,
Nyitva tartás: hétfőpéntek: 10:00  17:00, szombatvasárnap: 10:00  16:00
Az eseményről bővebben itt olvashat.
Sérült Gyermekek Napja
Szeptember 19én a sérült gyermekeknek, valamint kísérőiknek ingyenes belépést biztosít a Fővárosi Állat és Növénykert. A
regisztráltan érkezők számára belépéskor ajándékkal kedveskednek a szervezők.

Regisztrációs lap ide kattintva érhető el.

Európai mobilitási hét és autómentes nap
Idén is megrendezésre kerül az Európai mobilitási hét. Az országos programsorozat célja, hogy alternatívát kínáljon az embereknek a
gépkocsival való közlekedés helyett. A szeptember 16. és 22. között tartó figyelemfelkeltő kampány kiemelkedő pontja az autómentes
nap lesz. A szervezők azt kérik, hogy " tartsunk fenn egy vagy több területet kizárólag a gyalogosok, kerékpárosok és tömegközlekedők
számára, legalább egy teljes napig."

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

További információ

Cím:
1037 Budapest,
Hidegkuti Nándor u. 8–10.

Az önkéntesmenedzsment kihívások hosszú távon
A Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria szeptember 22én egész napos konferenciát szervez. A programra várnak minden

Telefon:
+36 1/4795297
Mobil:
+36 20/4531800
Email:
cic@szazadveg.hu

gyakorló önkéntes koordinátort, valamint bárkit aki érdeklődik az előadás témája iránt.
Tájékoztatást a volunteer@szepmuveszeti.hu címre küldött üzenettel kaphatnak az érdeklődők.
A programról bővebben

Weboldalunk
Kövessen minket Facebookon!

Leiratkozás a hírlevélről
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