Hírlevél

2017. március

Fontos

Eseményeink
2017. március 10., 10:00

Egyszerűbb lesz a civilek élete

Pályázati fórum:

A civil szervezetek működésére és nyilvántartására vonatkozó törvények március 1jén hatályba lépő módosításai a

NEA 2016 elszámolás
Helyszín:

civilekkel kapcsolatos eljárások gyorsítását és egyszerűsítését célozzák. A jogalkotó megváltoztatta azt a korábbi

Századvég Politikai Iskola

szabályozást, amely szerint a civil szervezeteknek ez év március 15ig kellett volna összehangolniuk létesítő okiratukat

Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
810.)

az új Polgári törvénykönyvvel (Ptk.). A módosítás szerint ez a kötelezettség immár konkrét határidő nélkül a soron
következő okiratmódosítással teljesíthető.

Bővebben...
2017. március 13., 17:00
Forrásteremtési fórum:
1%, adományozás,
kampányolás
Helyszín:
H13 Rendezvényközpont
(1085 Budapest, Horánszky u.

Megújult továbbá a www.birosag.hu honlapon a civil szervezetek közzétételi felülete, és bővült a keresési feltételek köre.
Most már valamennyi civil és egyéb, cégnek nem minősülő szervezetet érintő határozat, közlemény, hirdetmény
egységesen egy helyen, a “civil szervezetek” menüpont alatt található. Bővült és frissült az oldalon található, a civil
eljárásokban használható okiratsablonok köre is.

13.)

Lehetőség

2017. március 17.,
16:3020:30
Civil 5 órai tea
pódiumbeszélgetéssel,
előadásokkal és tanácsadással
Helyszín:
MagNet Közösségi Ház
(1062 Budapest, Andrássy út
98.)

2017. március 20., 17:00

Felhívás civil szervezetek 2017. évi infrastruktúra támogatásáról
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma civil szervezetek számára infrastruktúra támogatást biztosít, az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő által meghirdetett nyílt igénybejelentési felhívás keretében. A felhívás célja a civil társadalom
erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre
álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevétele révén.

Az alábbi linken elérhető a felhívás.

Pénzügyi fórum:
Év végi zárás, éves

Pályázat

beszámoló
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
8–10.)

2017. március 21.,
10:0015:00
XVIII. kerületi Civil nap
Helyszín:
Kondor Béla Közösségi Ház
(1181 Budapest, Kondor Béla
sétány 8.)

A kutatás mindenkié 2017

2017. március 27., délután
Pénzügyi személyes
tanácsadás
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
810.)

A programváltoztatás
jogát fenntartjuk!

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

A TNS Hoffmann Piac – és Közvéleménykutató Kft. társadalmi felelősségvállalása keretében pályázatot hirdet civil
szervezetek számára, amelynek díja egy másfél millió forint összegű szabadon megválasztott témájú
közvéleménykutatás lefolytatása. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a tervezett kutatás célját és az eredmények
tervezett felhasználását, a szervezet rövid bemutatását, a kutatás során vizsgált témaköröket. A kutatási eredmények

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

egy részét a TNS Hoffmann is publikálni kívánja.
A pályázati határidő: 2017. március 10.

Bővebb információk és a részletes pályázati kiírás ide kattintva érhető el.

GE A Fenntartható Szervezetekért 2017

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

Megértésüket
köszönjük!

A Budapesti Civil
Információs
Centrum
tevékenysége és
programjai az
Emberi Erőforrások
Minisztériuma és az
Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
támogatásával
valósulnak meg a
CIC170005
azonosító számú
pályázat keretében.
A General Electric (GE) az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével pályázatot hirdet
magyarországi civil szervezetek számára pro bono támogatás felhasználására.
A GE másodjára hirdeti meg a „GE a Fenntartható Szervezetekért” pályázati programját, amelynek célja a hazai civil
szervezetek fenntartható és hatékony működésének elősegítése, a vállalat szakembereinek szaktudása révén. A pro
bono program célja, hogy  a kiválasztott szervezetek GE szakemberek magas hozzáadott értéket képviselő tudása

További információkért
látogassanak el
honlapunkra vagy
Facebook oldalunkra.

révén  az önálló fenntartható működés elérésében segítse a pályázati úton kiválasztott szervezeteket és esetleges
szervezeti nehézségeikre megfelelő megoldásokat biztosítson.

Jelentkezni 2017. március 16. 18:00 óráig lehet.
Bővebben...

Helyi kezdeményezés

Helyi kezdeményezés
Könyvhajlék program
A Szépírók Társasága olvasással és olvasókkal szeretné megünnepelni a 20. születésnapját – nem akármilyen módon,
könyvhajlékot teremtve. Ezért árverést szervez az Utcáról Lakásba Egyesülettel közösen, az egyesület Mobilház
programjának javára. A program A TESZ Alapítvánnyal partnerségben indított Lakhatás Most Lakásügynökség keretei
közt valósul meg. Az árverésen jeles magyar írók kéziratai vagy személyes ajánlással ellátott kedves tárgyai kerülnek
kalapács alá. Aki nem tud elmenni az eseményre, de támogatná a programot, megteheti
a http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Kell_egy_haz___egy_mobilhaz weboldalon is, bankkártyás fizetéssel (akár
csak egy kávé árával) is segíthet.
Időpont: 2017. április 9., 18:00
Helyszín: Gödör Klub, 1061 Budapest VI., Király utca 810. (Central Passage)
További információ:
– az árverésről: https://konyvhajlek.wordpress.com/ – itt tekinthetők meg az árverésre bocsátott tárgyak
– az Utcáról Lakásba Egyesületről: http://www.utcarollakasba.hu/rolunk, http://www.facebook.com/utcarollakasba
– a Szépírók Társaságáról: http://szepiroktarsasaga.hu

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

Környezetvédelem
Fővárosi Komposztálási Program 2017

Gyakran ismételt
kérdések

Aktuális pályázatok

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

A fővárosban több, mint egy évtizede zajlanak lakossági komposztálási programok. Most a Fővárosi Önkormányzat
Környezetvédelmi Alapja támogatásával újabb 50 társasház, családi ház, óvoda és iskola juthat
komposztálóedényekhez. A budapesti háztartásokban évente, hozzávetőleg 250 ezer tonna komposztálható szerves
anyag keletkezik, s ahelyett, hogy a hulladéklerakóba, hulladékégetőbe száműzzük ezeket, a belőlük keletkező humusz
a kertek, parkok talaját létfontosságú tápanyagokkal gazdagíthatná. A program célja a háztatásokban és a kertekben,
udvarokon keletkező "zöldjavak" humusszá alakulásának elősegítése, ezáltal a hulladékkezelési költségek csökkentése
(lakosonként évente 150 kilogramm komposztálható anyag kerülhet a kuka helyett a komposztálókba).
Jelentkezés és további részletek...

Események

Elérhetőségeink

Civil 5 órai tea: Társadalmi vállalkozás workshop

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

A HAT Alapítvány, a Budapesti Civil Információs Centrum és a MagNet Közösségi Ház közös szervezésében Társadalmi
vállalkozás workshopra invitáljuk az érdeklődőket.

Időpont: 2017 március 17., 16:30  20:30

Munkatársak:
Bálint Eszter
Mészáros Orsolya

Helyszín: MagNet Közösségi Ház, 1062 Budapest, Andrássy út 98.

Az előadások, pódiumbeszélgetések, és kötetlen tanácsadás formájában járják körül a társadalmi vállalkozást, a

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

médiában való megjelenést és a nonprofit szervezetek aktuális pénzügyi teendőit. A rendezvény ingyenes, de a terem
véges befogadóképessége miatt regisztrációhoz kötött, melyhez kattintson erre a linkre.
További információ...

Civil nap a Törvényszéken
A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma Civil és Egyéb Cégnek nem minősülő Szervezeteket Nyilvántartó
Csoportja az általa nyilvántartott szervezetek részére „A civil szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos aktuális
kérdések” címmel tájékoztató napot tart.

Időpont: 2017. március 27., 14:00 óra
Helyszín: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 1051 Budapest, Nádor u. 28. (fedett udvar)
A tájékoztató témája:
A civil szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos aktuális kérdések, különös tekintettel a 2017. január 1től és március
1től hatályos jogszabálymódosításokra.

A tájékoztatón való részvétel a helyszín korlátozott befogadóképessége miatt regisztrációhoz kötött!

Amennyiben részt kívánnak venni az előadáson, akkor jelentkezésüket elektronikus úton szíveskedjenek eljuttatni a
Fővárosi Törvényszék Sajtó Osztályához a sajto@fovarosit.birosag.hu email címre 2017. március 22., 16:00ig.
A jelentkezésben tüntessék fel a résztvevő, illetve a képviselt szervezet nevét.
Bővebben...

Weboldalunk

Kövessen minket Facebookon!

Hírlevelünkkkel kapcsolatos visszajelzést ide kattintva hagyhat.
Leiratkozás a hírlevélről

