Hírlevél

2016. november

Pályázat
Idén is meghirdetésre került a KPMG pályázati programja

Céljuk, hogy a közhasznú szervezeteket támogassák fenntartható, hatékony és átlátható eszközökkel, komplex együttműködés
keretében. A pályázaton előnyt élveznek a hátrányos helyzetű gyermekek támogatását kiemelten kezelő szervezetek.

Eseményeink

Pályázni lehet:
1. Pro bono szolgáltatásra (könyvvizsgálat, adótanácsadás, üzleti hatékonyság fejlesztése, informatikai tanácsadás, pénzügyi

2016. november 08.,
15:00
Közfoglalkoztatás fórum
Helyszín:
Aranytíz Kultúrház

tanácsadás, számviteli tanácsadás, pályázatkészítés szakértői támogatása, belső ellenőrzési és megfelelőségi szolgáltatás,
fenntarthatósági szolgáltatás)

Aranytíz Kultúrház
(Bp. V. Arany János u.
10.)

2. Adomány működési költség támogatására
3. Lecserélt számítógépekre

A pályázat beadási határideje: 2016. november 25., 15:00

2016. november 10.,
13:0017:00
CSR workshop nap (2.
foglalkozás)
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány (1037
Budapest, Hidegkuti N. u.
810.)
2016. november 22., 23.,
24.,
12:3014:30
Microsoft Excel –
3 alkalmas mini
képzéssorozat
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány (1037
Budapest, Hidegkuti N. u.
810.)

Eredményhirdetés: 2017. január 20.
A pályázatokról önkéntes munkatársakból álló, független zsűri dönt.
A pályázatról ide kattintva olvashat további fontos információkat!

InnoMax Díj pályázati lehetőség

Az Invitech Solutions a Magyar Adományozói Fórummal együttműködve a hazai nonprofit és civil szervezetek számára kiírt InnoMax
pályázati program során összesen 2 500 000 forinttal támogat innovatív projektötleteket.
A pályázat keretében 5 pályázó részesülhet egyenként 500 000 forintos támogatásban!
A pályázók 4 kategóriában – fenntarthatóság, oktatásköznevelés, egészségügy, felzárkóztatás, esélyegyenlőség – olyan
projektötletekkel nevezhetnek, amelyek infokommunikációs, innovatív megoldásokat felhasználva valamilyen társadalmi, közösségi
és/vagy ökológiai célt szolgálnak, társadalmilag és/vagy környezetileg hasznosak.

Pályázatok leadási határideje: november 15.
További részletek ide kattintva érhetők el.

2016. november 22., 23.,
24.,
15:0017:00
Microsoft PowerPoint –
3 alkalmas mini
képzéssorozat
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány (1037
Budapest, Hidegkuti N. u.
810.)
2016. november 23.
délután
Pénzügyi személyes
tanácsadás
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány (1037
Budapest, Hidegkuti N. u.
810.)

Helyi kezdeményezés
Okosváros létesítésbe kezdtek Bécs melletti Aspernben

A 240 hektáron fekvő terület több szempontból is különleges. A projekt megálmodói olyan lakóházakat, lakóközösségeket képzeltek el,
melyben különböző társadalmi szintekről érkezők együtt élhetnek. A lakhatás költségei a megújuló zöld energiák felhasználásával,
valamint a helyi önkormányzat támogatásával mindenki számára elérhetővé válhat. Nagy hangsúlyt fektetnek továbbá a közösségi
közlekedés, valamint az élettér és az oktatás mindenki számára, minden igényt kielégítő kialakítására.
A beruházás azért nagyon izgalmas, mert tudományos kutatási módszerekkel alakítanak ki közösségeket, élettereket, melyek nem
maguktól fejlődtek (mint a hagyományos történelmi városokban), hanem szorgos kutatómunka eredményeként hozzák létre.

810.)

A projekt 2029re fejeződik be, és ad majd otthont mintegy húszezer ember számára.

2016. november 24.,
8:3017:00
CSR workshop nap
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány (1037
Budapest, Hidegkuti N. u.
810.)

Amennyiben érdeklik a részletek, kattintson ide!

2016. november 29.,
17:00
Jogi fórum: Létesítő
okirat módosításának
tapasztalatai
Helyszín:
Aranytíz Kultúrház
(Bp. V. Arany János u.
10.)

Rendezvényeinkre és
személyes
tanácsadásainkra a
cic@szazdveg.hu email
címen lehet bejelentkezni,
a szervezet és a
képviselő nevének
megadásával.

Civil Projekt
Önkéntességen alapuló, közösségépítő programokat szervez a segédkezek cégeknek, a társadalmi felelősségvállalás

A mini
képzéssorozatainkon és
workshopjainkon limitált
létszámú érdeklődőt
tudunk fogadni, a
regisztrálás tényéről
válasz emailt küldünk.

szem előtt tartásával

A kétkezi munkával végzett jótékonykodást a következő jelszavak szem előtt tartásával valósítják meg:
Rászorultság: Olyan helyszínek ahol az önkéntesek által végzett munkára nagy szükség van.
Sikerélmény: A munka gyümölcsének érzése megjelenik az önkéntesekben.
Tapasztalat: Az önkéntesekre hatást gyakorol az elvégzett munka.

A személyes
tanácsadásainkon fél órás
időközökben, előzetes
időpontegyeztetés
alapján tudjuk fogadni
önöket.

Megvalósíthatóság: Kitűzött célok maradéktalan megvalósítása.

önöket.
Megértésüket köszönjük!

Ide kattintva többet megtudhat!

Jótékonyság
Kortárs művészettel a beteg gyermekekért

Értékesítésre bocsájt a MOM Park Galéria a hazai street art 10 ismert képviselője által készített művet.
A kiállításon szereplő alkotások megvásárlásával lehetőség nyílik egy nemes cél támogatására is, hiszen a bevétel teljes összege az
Őrzők Alapítvány munkáját segíti majd, mely a Tűzoltó utcai Gyermekklinika daganatos és leukémiás betegeinek klinikai
körülményeinek fejlesztésében tevékenykedik.

További információk a képekről, és a kezdeményezésről ide kattintva érhető el.

Társadalmi felelősségvállalás
E.on pro bono maraton nap
„E.ON Erőforrás” pro bono támogatásra pályázhattak civil szervezetek júliusban az energiaszolgáltató vállalat felajánlásából. Az E.on
vállalta, hogy az 5 kiválasztott civil szervezetet szaktudásával segíti, és egy napig közösen dolgoznak egy közérdekű
projekten. November 29én kerül sor a pro bono nap megvalósítására, majd a nap végén az eredményeinek bemutatására,
prezentálására.
Forrás...

Környezetvédelem
Sikeres volt a Pet kalózok projektje, mely a Tisza vizében lévő szemét összegyűjtését tűzte ki célul

A Pet kalózok meghatároztak egy fennálló problémát, melyre konkrét megoldást kínáltak fel. Nem utolsó sorban pedig igényes, és

További információkért
látogassanak el
honlapunkra vagy
Facebook oldalunkra.

megfogó kisfilmet készítettek a tevékenységükről. „A 750.000 Ftból műszaki tervek készülnek, beszerezzük az építéshez szükséges
alapanyagokat és a kihelyezéshez szükséges engedélyt, kigyűjtjük a folyóból a hajótest építéséhez szükséges palackokat, megépítjük a
hajót, kiválasztjuk az ideális tiszai partszakaszt, odaszállítjuk és üzembe helyezzük a hajót.”
A PET Kalózok 3 év alatt 28 hulladékhajót építettek, több száz folyamkilométert tettek meg a folyón és 5 tonna hulladéktól
szabadították meg a Tiszát.

Információk
Hamarosan itt az év vége,
ami nekünk, civileknek a
jövő évi pályázati források
utáni hajszát jelenti. A
korábbi évekre alapozva
idén arra számítunk, hogy
novemberben kiírásra
kerülnek a Nemzeti Civil
Alapprogram 2017. évi
működési és szakmai
pályázatai is.
A budapesti Civil
Információs Centrumban
arra gondoltunk, hogy idén
mi budapestiek előzzük
meg a többi régiót és
legyünk az első pályázók
között a legtöbben.
Pályázati szakértőink
összeállítottak egy sablont,
melyet ha az érdeklődő
szervezetek a minél
sikeresebb pályázás
érdekében november 20ig

A rendkívül sikeres projekt példáján okulva más szervezetek is megtanulhatják a közösségi finanszírozáshoz szükséges lépéseket. A
jótékony felajánlók kisebbnagyobb összegekkel járultak hozzá, hogy megépülhessen a Szemétevő Szeméthajó, a NIOK Alapítvány által
üzemeltetett adjukossze.hu weboldalán még júniusban meghirdetett projekt rekord idő  mindössze 19 nap  alatt gyűjtötte össze a
megvalósításhoz szükséges 750.000 Ftot.

kitöltenek és visszaküldenek
címünkre, pályázati
szakértőink előzetesen
áttekintik és jobbító
javaslatokkal látnak el!
A pályázati sablontért
keressen bennünket a
cic@szazadveg.hu címen.

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

Gyakran ismételt
kérdések

Bővebben a kampányról...

Programok
Aktuális pályázatok

1%  Egy hungarikum 20 éve konferencia
Egy magyar találmány, ami bejárta Európa több országát (s reméljük egyszer majd a világot is). Honnan hova fejlődött? Mit hozott a
civil szektornak és milyen hatással volt az adományozási kultúrára? Hogy találta meg a helyét hazai és nemzetközi szinten a jogi,

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

gazdasági környezetben? Hogyan tovább? Mi a százalékos adományozás jövője?

Helyszín: KSH, Keleti Károly terem (Budapest II. ker., Keleti Károly u. 57.)
Időpont: 2016. november 16. 13.0017.00
Jelentkezési határidő: november 13., 24:00 óra
Jelentkezési lap ide kattintva érhető el.

Elérhetőségeink

Elérhetőségeink

Erasmus+ pályázatírói szeminárium
Ismerje meg az Erasmus+ mobilitási pályázatokat! Hatékony projekttervezés, pályázati dokumentáció, pénzügyi és adminisztrációs

Keressenek minket
a Facebookon
(Civil Információs Centrum 
Budapest) is!

szabályok  felnőtt tanulási projektekre fókuszálva.

Helyszín: Tempus Közalapítvány (Budapest VII. ker., Kéthly Anna tér 1.)
Időpont: 2016. november 16.

Munkatársak:
Bálint Eszter
Kosik Gábor
Mészáros Orsolya

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

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Jelentkezési űrlap és további információk itt találhatók.

MVM Winter Magic Fesztivál
Egy este amit áthat a zene, a szórakozás, és a jótékonyság varázsa. A koncert bevételével a Magyar Villamos Művek a Magyar
Református Szeretetszolgálat munkáját támogatja.

Helyszín: Papp László Budapest Sportaréna (Budapest XIV. ker., Stefánia út 2.)
Időpont: 2016. november 28., 19:00
Részletek ide kattintva érhetők el.

Weboldalunk
Kövessen minket Facebookon!

Leiratkozás a hírlevélről

