Hírlevél

2017. április

Lehetőség

Eseményeink
2017. április 10., 17:00
Jogi fórum:

Fenntartható energia programok

A PTK, illetve a Civil törvény
aktuális változásai , a
közhasznúság visszaszerzése

Részt vesz olyan projektben, amely a háztartások, családok energiahasználatának és energiafogyasztásának zöldítését

Aranytíz kultúrház

célozza? Szervez vagy hallott olyan projektről, mely az energiahatékonyságot és alacsonyabb energiafogyasztást

(Budapest V., Arany János u.

népszerűsíti a háztartások körében?

10.)

Az ENERGISE (Európai Hálózat a Fenntartható Energiáért) projekt csapata elhivatott kutatókból és gyakorlati

2017. április 12., 17:00

szakemberekből áll, akik érdekes kezdeményezéseket keresnek egész Európában a háztartások energiafogyasztásának

Pénzügyi fórum:

csökkentése terén. Projektje most bekerülhet a kutatásba, és egy olyan webalapú adatbázisba, mely 30 európai ország

Év végi zárás, éves

jó példáit tartalmazza, és szerepelhet a kutatói csapat által készített tudományos jelentésekben, szakpolitikai

beszámoló
Helyszín:
H13 Rendezvényközpont
(1085 Budapest, Horánszky u.

dokumentumokban és kommunikációs anyagokban, kiadványokban is. Jelentkezni az info@energiseproject.eu
email címen lehetséges.

13.)
2017. április 18., 11:00
Önkéntesség fórum
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
8–10.)
2017. április 21.,
16:3020:30
Civil 5 órai tea
Helyszín:
MagNet Közösségi Ház
(1062 Budapest, Andrássy út
98.)
2017. április 24., délután
Pénzügyi személyes
tanácsadás
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
810.)
2017. április 25., 26., 27.,

Bővebben...

12:3014:30
Microsoft Excel 1. szint 

Pályázat

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

Elindult a Let's colour

2017. április 25., 26., 27.,

A pályázaton való indulás egyetlen kritériuma, hogy a falfelületet a pályázó biztosítsa. A kiírás nyerteseinek a festéshez

15:0017:00

szükséges mennyiségű festéket, a grafikai terveket, a munka koordinálását, valamint a szakértői támogatást a Let’s

Microsoft Excel 2. szint –

Colour biztosítja, a festést pedig a közösségek önkéntesen, együtt valósítják meg. A jelentkezéseket április 30

3 alkalmas mini
képzéssorozat
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola

ig várják. A pályamunkákat a szervezet weboldalára kell feltölteni, az internetes közönség pedig május 121ig
szavazhat az ötletekre. A döntőbe jutott, de nem nyertes pályázók idén is 5050 liter színes beltéri falfestéket kapnak.

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.
Bővebb információkért látogassanak el a http://www.letscolour.hu/palyazatiszabalyzat weboldalra.

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

Zöld Forrás 2017. évi pályázati felhívás

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 pályázat célja a környezet és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása
a Nemzeti Környezetvédelmi Program szakmai programjainak eredményes és hatékony megvalósításában. A Zöld
Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami
feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

További információkért
látogassanak el
honlapunkra vagy
Facebook oldalunkra.

1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
3. az erőforrástakarékosság és a hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

A pályázat beadási határideje: 2017. április 21.
Bővebben...

Programajánló
Tapintható Művészet Mindenkinek

Egy hely, ahova látássérült és látó, idős és fiatal egyaránt elmehet. Élmény a kéznek, a szívnek, a szemnek! A
Kézzelfogható Alapítvány által szervezett tárlaton kortárs képzőés iparművészek alkotásai nézhetőek meg látássérült
tárlatvezetők segítségével. A kiállítást minden nap kiegészíti egyegy izgalmas, főleg kézműves program, ami jó
felkészülés lehet a húsvéti ünnepekre.
Helyszín: Budapest, Széchenyi Szalon (1146 Budapest, Állatkerti út 911.)
A kiállítás április 14ig, 15:00 és 18:00 óra között látogatható.

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

Gyakran ismételt
kérdések

Helyi kezdeményezés
Budapest100

Aktuális pályázatok

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

A nyitott házak hétvégéje idén április 2223án zajlik, témája pedig a budapesti rakpart. Az idei rendezvénysorozat
egyik érdekessége, hogy a 18. századtól napjainkig, a régi paloták mellett modern és kortárs épületek is helyet kapnak
a látogatni valók között a Rákóczi hídtól az Árpád hídig. A rakpartok házaiban a speciális helyszín páratlan előnyeit és
kétségtelen hátrányait is bemutatják, miközben a hagyományoknak megfelelően közkinccsé teszik az itt élők és a
középületekben dolgozók történeteit is.
A Budapest100 ötletgazdája a Blinken OSA Archívum, szervezője a KÉK – Kortárs Építészeti Központ, a programok
ingyenesen látogathatók.
Forrás...
Bővebben...

Környezetvédelem
Rugalmas, törhetetlen napelem

Ugyan folyamatosan fejlődnek az ingyenes áramot termelő napelemek, de továbbra is nagy hátrányuk, hogy méretük
miatt nem tudjuk őket magunkkal vinni. Az amerikai mPower Technology azonban, úgy tűnik, megoldotta ezt a
problémát. A cég sikeresen miniatürizálta a cellákat, így sikerült egy könnyen hordozható napelemet készíteniük.
Ezáltal nemcsak kicsi, de rugalmas is lett, így gyakorlatilag bárhol felhasználható: a járműiparban, ruhák vagy épp
elektronikai eszközök készítésénél. A fejlesztésnek köszönhetően a jövőben sokkal kevesebb súlyt kell az űrbe juttatni
egy műhold fellövésénél, de a drónok készítésénél is alkalmazni lehet majd az új technológiát. A hétköznapokban pedig
elég lesz csak előkapni a táskából, ha épp lemerült a telefon, és máris indulhat a töltés.

A hírről bővebben...

Események
Civil nyitott nap a Budapest Környéki Törvényszéken

A Budapest Környéki Törvényszék CIVIL NYITOTT NAPOT tart 2017. április 27én, 9:00 órai kezdettel, amelyre várja
a civil szervezeteket, ügyvédeket, a téma iránt érdeklődőket.
Helyszín: M3 Irodaház (1146 Budapest, Hungária krt. 179187.)

Elérhetőségeink

Részvételi szándékukat, illetve előzetes kérdéseiket az alábbi email címen jelezhetik április 25., 16:00 óráig:
civilnyitottnap@budapestkornyekit.birosag.hu

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

Bővebben...
I bike Budapest
A nagy tavaszi bringás felvonulás új útvonalon tér vissza! Az I Bike Budapest a 2013ban utoljára megrendezett

Munkatársak:
Bálint Eszter
Mészáros Orsolya

budapesti

Critical

Mass

hagyományát

folytató

nagy

tavaszi

bringás

ünnep.

A

szervezők

célja,

hogy

az

útvonallal megmutassák a város bringázhatóbbá tétele iránti egyre növekvő lakossági igényt.

A felvonulás 2017. április 22én, szombaton lesz, esőnap nincs. Gyülekező 15:30tól a Szabadság téren, indulás

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

16:00 körül. Az útvonal bárhol levágható, ugyanígy bárhol lehet csatlakozni és kiszállni menet közben.
Bővebb információk...

Tavaszi Nagy Adománygyűjtő Piknik
A berettyóújfalui kistérségben élő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, főként cigány családok
számára rendeznek adománygyűjtő akciót április 22én, szombaton délelőtt 10 órától a XII. kerületi Hollósy Simon
utcai játszótéren. Amire leginkább szükség van: gyerek és serdülő ruha, cipő, babakocsi, kiságy, gyerekápolási
szerek, pelenka, játék, tartós élelmiszer, bébiétel. Az idei tavaszi esemény megint nagyobb szabású lesz: igazi piknikkel
és élőzenével összekötött majálisra várják az érdeklődőket.
Az eseményről bővebben

Weboldalunk

Kövessen minket Facebookon!

Hírlevelünkkkel kapcsolatos visszajelzést ide kattintva hagyhat.
Leiratkozás a hírlevélről
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