Hírlevél

2017. február

Eseményeink
2017. február 6., 17:00
Pénzügyi fórum:
Általános pénzügyek, év végi
zárás, adóváltozások 2017ben
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(Budapest 1037,
Hidegkuti N. u. 8–10.)

Pályázat
Dönts arról, hogy az IKEA mely gyermekeket segítő nonprofit szervezeteknek segítsen!
A kedvelt lakberendezési áruház aktuális segítő projektjében az IKEA Family klubtagok gyermekekkel foglalkozó
nonprofit szervezeteket nevezhetnek. Az IKEA munkatársai felveszik a kapcsolatot ezekkel a szervezetekkel,
megismertetik velük a projektet, és felkérik őket a hivatalos nevezésre, majd mindkét áruház munkatársai 55
döntős szervezetet választanak ki, melyekre ismét a Familytagok voksolhatnak. Az adott régióban a legtöbb
szavazattal rendelkező szervezet lesz a nyertes, de a döntőbe került többi szervezet is jutalomban részesül.

2017. február 13., 17:00
Jogi fórum:
Létesítő okirat módosítása
Helyszín:
H13 Rendezvényközpont
(1085 Budapest,
Horánszky u. 13.)

2017. február 20., délután
Pénzügyi személyes
tanácsadás
Helyszín:
Századvég Politikai
Iskola Alapítvány
(1037 Budapest,
Hidegkuti N. u. 810.)

2017. február 27., 17:00
Pályázati fórum:
NEA 2016 elszámolás
Helyszín:
egyeztetés alatt

Forrás: https://www.veledkozosen.hu/
2017. február 28.,
március 1. és 2.,
12:3014:30
Microsoft Excel 1. szint
3 alkalmas mini képzéssorozat
Helyszín:
Századvég Politikai
Iskola Alapítvány
(1037 Budapest,
Hidegkuti N. u. 810.)

2017. február 28.,
március 1. és 2.,
15:0017:00
Microsoft Excel 2. szint
3 alkalmas mini képzéssorozat

Erste Seeds  "Egyről a kettőre"
Az Erste 1,5 éves inkubációs programja (Social Enterprise Establishment and Development Support, SEEDS) azoknak a társadalmi
vállalkozásoknak a fejlődését szolgálja, amelyek működésükkel az esélyegyenlőtlenséget csökkentik és a rászorulók
életminőségének javítását segítik elő.

Helyszín:
Századvég Politikai
Iskola Alapítvány
(1037 Budapest,
Hidegkuti N. u. 810.)

2017. március 6., 17:00
Jogi fórum:
Létesítő okirat módosítása
Helyszín:
egyeztetés alatt

2017. március 10., 10:00
Pályázati fórum:
NEA 2016 elszámolás
Helyszín:
egyeztetés alatt

A programban résztvevő társadalmi vállalkozások testre szabott, többlépcsős fejlesztést, szakmai segítséget kapnak. Emellett a
legígéretesebb vállalkozások vissza nem térítendő támogatáshoz juthatnak, befektetői kapcsolatokat építhetnek és felkészítést kaphatnak
banki hitelből történő finanszírozásra, valamint a program folytatásában is – újabb 1,5 év – részt vehetnek.

A lehetőségről bővebb információt ide kattintva szerezhet

Helyi kezdeményezés
AdjMeleget! Program
A MagNet Bank hagyományos téli akciója ismét enyhülést hoz az utcára szorult embereknek. AdjMeleget! Programja keretében már
negyedszerre keresi gazdáját 4500 izolációs fóliából készült takaró a MagNet bankfiókokban, amelyet bárki szabadon elvihet és
odaadhat az arra rászorulóknak.

A MagNet Bank 2013ban indította el a programot, hogy közös összefogással óvja a tartósan utcán élőket a téli fagyoktól. A
kezdeményezésben a bank számára fontos értékek közül mind a közösségépítés, mind a társadalmi szolidaritás kiemelt szerepet
kap. Ebben a megmozdulásban ugyanis a felelősen gondolkodó ügyfelek és járókelők segítő szándékának köszönhetően jutnak el a
fóliák a bankfiókokból a szükséget szenvedőkhöz. Az ingyenesen elvihető izolációs fóliák a testhő akár 8090 százalékát is
megőrzik, így segítve a harcot az akár végzetesnek bizonyuló kihűléssel szemben. Az idei 4500 takarótól a Bank azt reméli, hogy

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

újabb 4500 személyes élmény születik arról, hogy törődni másokkal és adni jó.
https://www.magnetbank.hu/adj_meleget

Lehetőség
Legális, ingyenes irodai szoftverek civileknek

A mini
képzéssorozatainkon és
workshopjainkon limitált
létszámú érdeklődőt

Február 1től már nem csak a közhasznú szervezetek jogosultak a NIOK Alapítvány CivilTech Programjában részt venni, hanem
minden olyan szervezet, amely az adott évben jogosult az 1% gyűjtésére! Ne hagyja ki, ha fejlesztené, javítaná, esetleg legalizálná

tudunk fogadni, a
regisztrálás tényéről
válasz emailt küldünk.

információs technológiai eszközeit! Microsoft termékek, vírusvédelem, tervezői eszközök, akár több mint 90%al olcsóbban
érhetőek el, mint a piacon.
A NIOK Alapítvány és a TechSoup közös programjának köszönhetően jutnak el a magyar szervezetekhez a nagy szoftvercégek

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

termékei, amelyek többsége ingyenes, de adminisztrációs díj fejében igényelhető.

Látogasson el a civiltech.hu oldalra és regisztrálja szervezetét, hogy minél előbb igényelhessék a legnépszerűbb szoftvereket,
hardvereket ingyen, vagy a piaci ár töredékéért!

A Budapesti Civil
Információs Centrum
tevékenysége és
programjai az Emberi
Erőforrások
Minisztériuma és az
Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
támogatásával
valósulnak meg a CIC
170005 azonosító
számú pályázat
keretében.

További információkért
látogassanak el
honlapunkra vagy
Facebook oldalunkra.

Környezetvédelem
Legyél Te is vadonleső!

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

Hasznos környezetvédelmi kutatáshoz lehet csatlakozni, melynek lényege, hogy a természetet járva feljegyezzük, milyen
állatfajokkal találkoztunk, ezzel is elősegítve, hogy naprakészen tartjuk a feljegyzett aktuális fajlétszámot, melynek köszönhetően a
szakemberek fontos információhoz juthatnak! A Vadonleső programot a Földművelésügyi Minisztérium (FM) tartja fent. A program
része a Nemzeti Biodiverzitásmonitorozó Rendszernek, mely hazánk természeti állapotát figyeli immár több mint tíz éve. A
Vadonleső Központ munkatársai azon dolgoznak, hogy a programban résztvevő önkéntes, vagyis Te, minél kényelmesebben és
hatékonyabban csatlakozhasson és vehessen részt az adatgyűjtésben. Fontos számunkra, hogy az értékes előfordulási adatok
gyűjtése kellemes elfoglaltságot, jó kikapcsolódást is jelentsen minden résztvevőnek.

Gyakran ismételt
kérdések

http://morzsafarm.hu/legyelteisvadonleso/
http://www.vadonleso.hu/

Aktuális pályázatok

Kutatás
Megjelent a KSH 2015. évi jelentése, statisztikai kimutatása a civil szervezeteket érintő legfontosabb mutatókról.
A nonprofit szférában 2015ben valamivel több mint 62 ezer – az előző évinél mintegy 1700zal kevesebb – szervezet működött. A

szektor arculatának meghatározó tényezői évek óta konstansnak tekinthetők: míg a klasszikus civil szervezetek számosságukkal

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

(54 ezer szervezet), addig a nonprofit vállalkozások magas bevételeikkel (átlagosan 187 millió forint) árnyalják a szektor képét. A
nonprofit szektor nemzetgazdaságban betöltött szerepéről, a közszolgáltatásban való közvetlen és közvetett részvételéről, a bruttó
hazai termékhez való hozzájárulásáról vagy a foglalkoztatási potenciáljáról számos adat áll rendelkezésünkre.

A nonprofit szervezetek összes bevételének a
teljes GDPhez viszonyított aránya 1993 és 2011
között mintegy harmadával emelkedett, de így
sem tudta elérni az 5%ot.

Elérhetőségeink

Sokkal dinamikusabb fejlődés rajzolódott ki
a foglalkoztatásban: háromszorosára nőtt a

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

szektor munkaerőpiaci részesedése, ám itt a 4%
elérése nem sikerült.

Munkatársak:
Bálint Eszter
Kosik Gábor
Mészáros Orsolya

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

A két – egymástól nem teljesen független –
indikátor következő négy évben tapasztalható
ingadozása a nonprofit gazdaságok körében lezajlott és még korántsem befejeződött szerkezeti átalakulás következménye.
Ide kattintva elérhető, a KSH által elérhetővé tett adatok, kimutatások

Események

Email:
cic@szazadveg.hu

Gudi  a közösségi vásárlás
Találkozás, kapcsolatteremtés, együttműködés. Ezzel a mottóval indít közösségi civil vásárt a Hat Alapítvány és a MagNet Közösség
Ház, ahová számos civil szervezet is meghívást kap, de bárki más is árulhatja a portékáit. A vásár minden hónap 3. péntekén,
16:00 és 21:00 között kerül megrendezésre.
Helyszín: MagNet Közösségi Ház  Budapest VI., Andrássy út 98.
Időpont: 2017. február 17.
http://hatalapitvany.wixsite.com/ezhat/singlepost/2016/10/01/gudikozossegivasarlas

Kiállítás nyilik a Parafitt Sportegyesület fiataljainak munkáiból.
Az alkotások egy hónapon keresztül lesznek láthatók.
Megnyitó : 2017. február. 10., 18:00
Helyszín : MagNet Közösségi Ház  Budapest VI., Andrássy út 98.
Az est házigazdája: Ágoston László
Fellép: Orbán Borbála
https://www.facebook.com/events/792557607561024/

Weboldalunk

Kövessen minket Facebookon!

Hírlevelünkkkel kapcsolatos visszajelzést ide kattintva hagyhat.
Leiratkozás a hírlevélről
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