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Hírlevél
2016. karácsonyi különkiadás

Eseményeink

2017es NEA pályázati
fórumok:

Időpont:
2017. január 5., 17:00
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány

Időpont:
2017. január 9., 17:00
Helyszín:
Aranytíz Kultúrház

 

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

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

 

 

NEA 2017

Ismét kiírásra kerültek a 2017es NEA működési pályázatok, melyekről részletek az alábbi linken érhetők el:

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok

A  pályázattal  kapcsolatban  a  Budapesti  Civil  Információs  Centrum  tájékoztató  fórumokat  szervez  január  elején  (lásd

"Eseményeink"  menüpont),  de  a  cic@szazadveg.hu  címre  írt  személyes  kérdésekre  emailen  keresztül  is  folyamatosan    a

rendelkezésükre állunk. A NEA 2017es szakmai típusú pályázatai várhatóan 2017 január első felében jelennek meg.

 

Örömmel jelentjük...

A  Budapesti  Civil  Információs  Centrum  címpályázat  elnyerésével  továbbra  is  szervezetünk,  a  Századvég  Politikai  Iskola

Alapítvány látja el a budapesti székhelyű civil szervezeteket a szféra aktuális információival a következő három esztendőben.

Reményeink szerint a jövőben is hasznos és releváns fórumokat, tréningeket, képzéseket, valamint személyes tanácsadásokat

biztosíthatunk a budapesti szervezeteknek, ezzel is segítve áldozatos munkájukat.

 

Partnerszervezeteink aktuális projektjei

Családcentrum Alapítvány  Teknősmosó mesekönyv

A  Családcentrum  célja,  hogy  játékos  formában mutassa  be  egy mesekönyvben  azokat  az  élethelyzeteket,  nehézségeket,

melyekkel a gyermekek 10 éves korukig a leggyakrabban szembetalálhatják magukat. A történeteket értelmezve a szülők és

https://www.google.hu/maps/place/Sz%C3%A1zadv%C3%A9g+Politikai+Iskola+Alap%C3%ADtv%C3%A1ny/@47.5452516,19.0257199,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741d96b219c5465:0x34206e3eda3426d0!8m2!3d47.5452516!4d19.0279086?hl=hu
https://www.google.hu/maps/place/Aranyt%C3%ADz+Kult%C3%BArh%C3%A1z/@47.502022,19.0459403,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741dc15b4470573:0x82bd645bab7381f8!8m2!3d47.502022!4d19.048129?hl=hu
mailto:cic@szazdveg.hu
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok


A személyes
tanácsadásainkon fél
órás időközökben,
előzetes időpont
egyeztetés alapján
tudjuk fogadni önöket.
Megértésüket
köszönjük!

 

További
információkért
látogassanak el
honlapunkra vagy 
Facebook oldalunkra.
 

Centrumunk
2016. december
22től 2017.
január 2ig csak
emailen elérhető,
kérjük szíves
megértésüket!

a gyermekek közösen gondolkodva, mindennapos élethelyzeteket oldhatnak meg a különleges és egyedi önismeretiterápiás

mesekönyv segítségével.

Missziójukat és a könyv kiadását támogatni, valamint a mesekönyvből "előrendelni" az alábbi elérhetőségeken keresztül lehet:

http://www.csaladcentrum.hu/;  https://www.generosity.com/educationfundraising/turtlewashtherapeuticselfknowledge

storybook

 

Magyar Tengerimalacvédő Közhasznú Egyesület  2017es naptár
Megrendelhető együttműködő szervezetünk, a Magyar Tengerimalacvédő Közhasznú Egyesület 2017es malacos  támogató

naptára.

http://szazadveg.hu/foundation/civil
https://www.facebook.com/Civil-Inform%C3%A1ci%C3%B3s-Centrum-Budapest-218216818307560/?fref=ts
http://www.csaladcentrum.hu/
https://www.generosity.com/education-fundraising/turtle-wash-therapeutic-self-knowledge-storybook


 

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

 

Gyakran ismételt
kérdések

 

Aktuális pályázatok

 

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

mailto:cic@szazadveg.hu
http://szazadveg.hu/foundation/civil/tevekenysegunk-szolgaltatasaink/cic-gyik
http://szazadveg.hu/foundation/civil/tevekenysegunk-szolgaltatasaink/aktualis-palyazatok
http://szazadveg.hu/foundation/civil/onkormanyzati-civil-referensek


A naptárban idén az örökbeadott védenceik és esetenként társaik az adott hónap hangulatát megidéző képeken  az állatkák

természetesen  a  háborgatásuk  nélkül,  grafikai  "segítséggel"    szerepelnek,  illetve  egyegy  szívet melengető mondat,  amit

örökbefogadóink írtak róluk.

 

Szociális és Rehabilitációs Alapítvány  rádió
Munkaerőpiacra való becsatlakozási lehetőségekkel foglalkozó rádióműsorral jelentkezik kéthetente pénteken a SZÉRA a Civil

Rádióban.  A  hajléktalan  férfiak  és  családok  támogatását  végző  szervezet  egyik  projektjében  a  munkaerőpiacra  való

bekapcsolódást tűzte ki célul, a lakhatási problémákkal küzdő embertársainknak.

Tevékenységük célja az, hogy intézményeik lakóit felkészítsék az önálló életvitelre. Ennek érdekében segítik őket megélhetési

nehézségeik kezelésében, életvezetési problémáik megoldásában és a  lakhatási problémájuk rendezésében. Az életvezetési



 

Elérhetőségeink 

problémák  tartós  rendezésének  egyik  feltétele  az,  hogy  rendszeres  jövedelemmel  rendelkezzenek,  ami  ahhoz  is

elengedhetetlen,  hogy  a  későbbiekben  fedezni  tudják  saját  lakhatásuk  költségeit.  Ezért  indították  el  munkaerőpiaci

programjukat 2010ben.

Munkájukról bővebben itt olvashatnak.

 

Kívánság

 

Kellemes  ünnepeket  és  sikerekben  gazdag  új  esztendőt  kívánunk  minden  kedves  partnerünknek,

hírlevélolvasónknak!

 

Civil díj

A  NIOK  Alapítvány  ismét  felhívja  a  civilszervezetek  figyelmét  a  Civil  Díj  programra,  melynek  keretében  olyan

kezdeményezéseket,  projekteket,  programokat  díjaznak,  amelyek  újszerű  megközelítést  alkalmazva,  kiemelkedő

eredményeket értek el a közelmúltban.

http://www.szera.eu/


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

 
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 pályázatok beadásának határideje: 2017. január 16. 

További információ ide kattintva érhető el.

 

Weboldalunk 

Kövessen minket Facebookon!

Leiratkozás a hírlevélről
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