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Eseményeink

2017. június 8.,
8:3016:30
Projektmenedzsment képzés
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány

 

 

Lehetőség

ÖKA önkéntes menedzsment képzés

https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+Hidegkuti+N%C3%A1ndor+u.+10,+1037/@47.5453389,19.025551,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741d96af59a367d:0x4518f1925c1e9dd8!8m2!3d47.5453353!4d19.0277397


(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
810.)

2017. június 8., 17:00
Társadalmi felelősségvállalás
workshop
Helyszín:
ÓbudaBékásmegyer
Polgármesteri Hivatal
(1033 Budapest, Fő tér 4.)

2017. június 15. 14:00–
18:00
Társadalmi felelősségvállalás
workshop
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
810.)

2017. június 22. 10:00–
13:00
Gudi program workshop
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
810.)

2017. június 22. 17:00–
20:00
Gudi program workshop
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
810.)

Az Önkéntes Központ Alapítvány 2 napos önkéntes menedzsment alapképzést hirdet. A képzés célja az önkéntesekkel

való  programszerű  együttműködéshez  szükséges  ismeretek  átadása,  a  civil  szervezetek  képviselőit  képessé  tenni  a

saját szervezetük, mint önkéntes programot befogadó szervezet jellemzőinek meghatározására és önkéntes program

fejlesztési terv kidolgozására. A képzésre június 12ig várják a jelentkezéseket!

Időpont: 2017. június 1920.  

Helyszín: Budapest II. Marczibányi tér 3., Holnap Háza

Részvételi díj: 20.000 Ft/fő

További információ a kepzes@onkentes.hu email címre írt üzenetben, vagy az alábbi a linkre kattintva érhető el.  

Pályázat

Élményterápia. Recept nélkül adható

https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+Hidegkuti+N%C3%A1ndor+u.+10,+1037/@47.5453389,19.025551,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741d96af59a367d:0x4518f1925c1e9dd8!8m2!3d47.5453353!4d19.0277397
https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+F%C5%91+t%C3%A9r+4,+1033/@47.5414161,19.0439537,20.33z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4741d960af776b35:0x1bc16da6d6fb1365!2zQnVkYXBlc3QsIEbFkSB0w6lyIDQsIDEwMzM!3b1!8m2!3d47.5414295!4d19.044516!3m4!1s0x4741d960af776b35:0x1bc16da6d6fb1365!8m2!3d47.5414295!4d19.044516
https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+F%C5%91+t%C3%A9r+4,+1033/@47.5414161,19.0439537,20.33z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4741d960af776b35:0x1bc16da6d6fb1365!2zQnVkYXBlc3QsIEbFkSB0w6lyIDQsIDEwMzM!3b1!8m2!3d47.5414295!4d19.044516!3m4!1s0x4741d960af776b35:0x1bc16da6d6fb1365!8m2!3d47.5414295!4d19.044516
http://szazadveg.us13.list-manage.com/track/click?u=bfc58c97ce54c79b79c616a53&id=a532eebd4f&e=c48ef4deba
http://szazadveg.us13.list-manage.com/track/click?u=bfc58c97ce54c79b79c616a53&id=476e6432f7&e=c48ef4deba
https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+Hidegkuti+N%C3%A1ndor+u.+10,+1037/@47.5453389,19.025551,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741d96af59a367d:0x4518f1925c1e9dd8!8m2!3d47.5453353!4d19.0277397
https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+Hidegkuti+N%C3%A1ndor+u.+10,+1037/@47.5453389,19.025551,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741d96af59a367d:0x4518f1925c1e9dd8!8m2!3d47.5453353!4d19.0277397
https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+Hidegkuti+N%C3%A1ndor+u.+10,+1037/@47.5453389,19.025551,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741d96af59a367d:0x4518f1925c1e9dd8!8m2!3d47.5453353!4d19.0277397
https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+Hidegkuti+N%C3%A1ndor+u.+10,+1037/@47.5453389,19.025551,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741d96af59a367d:0x4518f1925c1e9dd8!8m2!3d47.5453353!4d19.0277397
https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+Hidegkuti+N%C3%A1ndor+u.+10,+1037/@47.5453389,19.025551,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741d96af59a367d:0x4518f1925c1e9dd8!8m2!3d47.5453353!4d19.0277397
https://www.google.hu/maps/place/Budapest,+Hidegkuti+N%C3%A1ndor+u.+10,+1037/@47.5453389,19.025551,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741d96af59a367d:0x4518f1925c1e9dd8!8m2!3d47.5453353!4d19.0277397
http://onkentes.hu/hirek/2-napos-oenkentes-menedzsment-kepzest-hirdet-az-oeka-2017-junius-19-20


A programváltoztatás
jogát fenntartjuk!

 

 
 

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

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

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

 

A Budapesti Civil
Információs
Centrum
tevékenysége és
programjai az
Emberi Erőforrások
Minisztériuma és az
Emberi Erőforrás

Támogatáskezelő

Az  Új  Európa  Alapítvány  2017ben  is meghirdeti  MOL  Gyermekgyógyító  Program  című  pályázatát, mellyel  krónikus

betegséggel, fogyatékkal élő vagy lelkileg veszélyeztetett gyerekeknek, fiataloknak kíván segíteni. A pályázatra olyan

nonprofit  szervezetek  jelentkezhetnek,  akik  a  gyerekek  számára  élmény  vagy  művészetterápiás  programokat

valósítanak meg. Az élményterápiás programok célja a tartós kórházi kezelésben résztvevő gyerekek segítése, testi

lelki megpróbáltatásaik enyhítése. A pályázó  szervezetek olyan  terápiához nyerhetnek  támogatást,  amivel  javítják a

gyermekek  hangulatát,  a  gyógyító  folyamatokban  való  együttműködésüket,  valamint  erősítik  gyógyulásba  vetett

hitüket. Művészetterápia kategóriában bármely művészeti ággal lehet pályázni, amennyiben az alkalmazott módszerek

és eszközök bizonyítottan terápiás, gyógyító hatással bírnak a betegek és fogyatékkal élők esetében: képzőművészet,

fotózás, zene, dráma és táncfoglalkozások, meseterápia.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30. éjfél

Bővebb információk...

Kutatás

mailto:cic@szazdveg.hu
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Elmenyterapia-Recept-nelkul-adhato-2017


Támogatáskezelő
támogatásával
valósulnak meg a
CIC170005
azonosító számú
pályázat keretében

 

További információkért
látogassanak el
honlapunkra vagy 
Facebook oldalunkra.
 

 

Információk
A cic@szazadveg.hu
email címre várjuk
aktuális híreiket,
eseményeiket,
amelyeket
megjelentetnének

Okoságyás

A hagyományos magaságyást ötvözi a modern öntözésvezérléssel és néhány okostelefonos valamint a fogyasztói

elektronika területéről ismert funkcióval az az okoságyás, amelyet egy bécsi startup, a Smartgreen Solutions fejlesztett

ki.

A smartbeet különböző méretekben kapható, áramellátását napelemek biztosítják, a tulajdonosa pedig okostelefonján

ellenőrizheti,  mi  zajlik  a  minikertjében.  Az  ágyásba  szerelt  elektronika  nemcsak  a  talaj  nedvességtartalmát

monitorozza,  de  a  környezet  mikroklímáját  is,  hogy  a  megfelelő  időben  a  megfelelő  vízmennyiséget  juttassa  ki  a

növényeknek. Egyelőre a TMobile központi épületének tetején, a Rennwegen állítottak fel tizenkilenc ilyen ágyást, hogy

teszteljék a frissen kifejlesztett termék piacképességét, a Bécsi Agrártudományi Egyetemmel pedig már azon dolgoznak

a fejlesztők, hogyan tudják nagy kiterjedésű területekre adaptálni a technológiát.

Bővebben...

Helyi kezdeményezés

http://szazadveg.hu/hu/szazadveg-csoport/alapitvany/budapesti-civil-informacios-centrum
https://www.facebook.com/Civil-Inform%C3%A1ci%C3%B3s-Centrum-Budapest-218216818307560/?fref=ts
mailto:cic@szazadveg.hu
http://greenfo.hu/hirek/2017/06/05/az-okosagyas-meg-is-ontozi-magat-ha-kiszaradt


amelyeket
megjelentetnének
hírlevelünkben és
Facebook
oldalunkon!

 

Gyakran ismételt
kérdések

 

Aktuális pályázatok

 

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

TESCO  Ön választ mi segítünk

A Tesco ismét meghirdette „Ön választ, mi segítünk” pályázati programját, hogy helyi közösségi kezdeményezéseket

támogasson, amelyek ott fejtik ki jótékony hatásukat, ahol az áruházlánc vásárlói és munkatársai élnek. A pályázatok

értékelését  végző  szakértők  egybehangzó  véleménye,  hogy  a  közösségek  egyre  többet  kívánnak  tenni  saját

fejlődésükért, és  számtalan értékes és  fontos helyi  kezdeményezés érdemelne  támogatást. Az áruházlánc ezért úgy

döntött,  hogy  2017ben  másodszor  is  meghirdeti  helyi  közösségeket  támogató  pályázati  programját.  A  felhívásra

ezúttal nemcsak civil szervezetek nevezhetnek, hanem olyan közösségi csoportok, társaságok jelentkezését is várják,

akiknek  kreatív,  közösségépítő  ötleteik  megvalósításához  lenne  szükségük  anyagi  támogatásra.  A  pályázók  2017.

május  15.  és  június  30.  között  jelentkezhetnek,  a  nyertesek  pedig  ezúttal  is  egyenként  400  000  Ftot  kaphatnak

programjuk megvalósításához. 

Bővebben...

Környezetvédelem

A napenergia hasznosítása Németországban és Magyarországon

http://szazadveg.hu/hu/szazadveg-csoport/alapitvany/budapesti-civil-informacios-centrum/gyik
http://szazadveg.hu/hu/szazadveg-csoport/alapitvany/budapesti-civil-informacios-centrum/palyazatok
http://szazadveg.hu/hu/szazadveg-csoport/alapitvany/budapesti-civil-informacios-centrum/onkormanyzati-civil-referensek
https://kozosseg.tesco.hu/
https://kozosseg.tesco.hu/


 

Elérhetőségeink 

A  NémetMagyar  Ipari  és  Kereskedelmi  Kamara  (DUIHK)  2017.  június  20án  konferenciát  szervez  a  napenergia

hasznosításáról, amelyen német és magyar szakemberek tartanak előadásokat. A Budapesten megrendezésre kerülő

konferencia  résztvevői megismerhetik a napenergia hasznosítás aktuális helyzetét,  kilátásait  és bevált németországi

gyakorlatait.  A  rendezvény  magyar  előadói  többek  között  a  hazai  napelem  piac  helyzetéről  és  a  megújuló

villamosenergiatermelés támogatási rendszeréről fognak beszámolni, továbbá bemutatkoznak olyan német vállalatok

is,  amelyek  üzleti  kapcsolatokat,  együttműködő  partnereket  keresnek  Magyarországon.  A  konferencián,  valamint  a

tárgyalásokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 

Bővebben...

Események

Maciarc Kreatív Rapid Randi

Az idei ARC kiállításon is 511 plakáthelyet biztosítanak azoknak az alkotásoknak, amelyek a kliséktől elszakadva, a

legszellemesebben mutatják be egy civil szervezet munkáját, tevékenységét. A minél sikeresebb pályázatokhoz a

https://www.ahkungarn.hu/hu/rendezvenyek/regisztracio/online-regisztracio-napenergia-hasznositasa/?no_cache=1&tx_ahkevents_list%5Bcontroller%5D=Event
http://greenfo.hu/hirek/2017/06/02/a-napenergia-hasznositasa-nemetorszagban-es-magyarorszagon


Elérhetőségeink 
 

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

 
Munkatársak:
Bálint Eszter
Mészáros Orsolya

Cím:
1037 Budapest,
Hidegkuti Nándor u. 8–10.

 
Telefon:
+36 1/4795297
Mobil:
+36 20/4531800
Email:
cic@szazadveg.hu

MagNet Bank szeretne egy egyedülálló lehetőséggel is hozzájárulni: egy rapid randi keretében lehetőséget biztosít civil

szervezetek és kreatív ügynökségek, grafikusok számára az ismerkedésre annak érdekében, hogy a fontos társadalmi

kérdések minél figyelemfelhívóbban jelenhessenek meg az ARC pályázatán. Ha még nincs kreatív együttműködő

partnerük civil szervezetként, 2017. június 19én lehetőségük nyílik a kreatív agyaknak bemutatni szervezetük

tevékenységét! 

Időpont: 2017. június 19.

Helyszín: MagNet Közösségi Ház (Bp., VI. ker. Andrássy út 98.)

Jelentkezni 2017. június 11ig lehet a civilrapidrandi@magnetbank.hu címen.

Bővebben...

Európa a polgárokért program

pályázati információs nap

A Tempus Közalapítvány információs napot szervez az Európa a polgárokért program pályázati lehetőségeiről, kiemelt

figyelemmel a testvérvárosi találkozókra és a városok hálózatai projektekre. A pályázati program célja, hogy segítse a

polgárokat az Unió történelmének, működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali

folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket. A program

emellett kiemelt figyelmet szentel az európai identitás, a tolerancia és egymás kölcsönös megértésének erősítésére is.

Időpont: 2017. június 28., 10:0014:45

Helyszín: Tempus Közalapítvány (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.)

Bővebben...

 

Weboldalunk 

https://www.facebook.com/Civil-Inform%C3%A1ci%C3%B3s-Centrum-Budapest-218216818307560/?fref=nf
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mailto:civilrapidrandi@magnetbank.hu
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https://www.nonprofit.hu/civil_kalendarium/Europa-a-polgarokert-program-palyazati-informacios-nap?datum=2017-06-28
http://szazadveg.hu/hu/szazadveg-csoport/alapitvany/budapesti-civil-informacios-centrum
http://szazadveg.hu/hu/szazadveg-csoport/alapitvany/budapesti-civil-informacios-centrum


Kövessen minket Facebookon!

 Hírlevelünkkkel kapcsolatos visszajelzést ide kattintva hagyhat.           
                               

Leiratkozás a hírlevélről
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