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Eseményeink

A Budapesti CIC a
nyári időszakban
nem szervez
programokat és
személyes
tanácsadási
napokat, telefonon

Fontos

A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló új törvény 

Idén tavasszal 2017. április 7-én került először az Országgyűlés elé a külföldről támogatott szervezetek

átláthatóságáról szóló törvénytervezet. A törvényjavaslat kifejezetten csak az egyesületként vagy alapítványként

nyilvántartott civil szervezetekre terjedt ki (sportegyesületekre, egyházakra nem) amelyek külföldről származó

támogatásban részesültek. A 2017. évi LXXVI törvényt június 13-án fogadta el az Országgyűlés, amely 2017. június

27-én lépett hatályba.

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=202598.340053#foot_1_place


napokat, telefonon
korlátozottan lesz
csak elérhető, ezért
javasoljuk, hogy
kérdéseiket email
formájában
juttassák el
hozzánk.

Türelmüket és
megértésüket
köszönjük!

 

 
 

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.
 
 

Az új törvényről és a törvényi kötelezettségről bővebb információkat itt találhatnak. 

 

Lehetőség

Felelős vállalkozás program Újbudán

Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet a „Felelős Vállalkozás Újbuda 2017” címre. Olyan XI. kerületi

szervezetek pályázhatnak 3 kategóriában (mikro- vagy kisvállalat, közepes vállalat, nagyvállalat),

amelyek kiemelkedő lépéseket tesznek a társadalmi felelősségvállalás, illetve a környezeti

fenntarthatóság különféle beavatkozási területein. A díj célja, hogy elismerje azokat a vállalatokat,

amelyek aktívan és cselekvően tesznek a társadalomért, a környezetért, a munkavállalókért, felelősséget

mailto:cic@szazdveg.hu
https://www.nonprofit.hu/tudastar/A-kulfoldrol-tamogatott-szervezetek-atlathatosagarol


 

A Budapesti Civil
Információs
Centrum
tevékenysége és
programjai az
Emberi Erőforrások
Minisztériuma és az
Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
támogatásával
valósulnak meg a
CIC-17-0005
azonosító számú
pályázat keretében

 

További információkért
látogassanak el
honlapunkra vagy 
Facebook oldalunkra.
 

 

éreznek a jövő generációjáért mind tágabb, mind szűkebb környezetükben Újbudán.
 

További információ: csaladbarat.ujbuda.hu, illetve Pál Zsoltnál (pal.zsolt@ujbuda.hu, +36-30-817-2311) a

Családbarát Újbuda szakmai programvezetőjénél érhetők el.

Pályázat

A Közösség Épít Program

Szeretne megbízható támogatókat tudni maga körül? Szeretne olyan adományozói kört építeni, akik figyelik

tevékenységét és mindig számíthat rájuk? Vannak jó ötletei és szeretné ezeket megvalósítani?

A MagNet Közösségi Bank a NIOK Alapítvánnyal közösen elindítja A Közösség Épít programját, melyben 10 sikeres

pályázó részvételi díját finanszírozzák. A programba olyan civil szervezeteket keresnek, akik készek az

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


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

 

Gyakran ismételt
kérdések

 

Aktuális pályázatok

 

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

adománygyűjtés kihívásai elé állni, akik szeretnének sikereket elérni a közösségi finanszírozásban, akik örömmel

kitanulnák a hatékony online kommunikáció fortélyait, a kampánystratégia-készítés gyakorlatát, és saját brandjüket is

megerősítenék. A program végén az adjukössze.hu oldalon minden szervezet elindít egy kampányt.
 

A programról és a jelentkezésről bővebben...
 

 

Kutatás

Kézben nevelt farkaskölykök ragaszkodását vizsgálták az ELTE kutatói

Az ELTE TTK Etológia Tanszékének legfrissebb kutatásában a farkas és az ember kapcsolatát vizsgálták. A tanulmány

szerint már a kutya őse is személyes kapcsolatot alakíthat ki a nevelőjével. A kutatók a saját otthonukban nevelték fel

a kisfarkasokat, a leginkább ingergazdag környezetben. A kutatás első körében kiderült, hogy a farkasok 16 hetes

korukig nem mutatnak klasszikus értelemben vett kötődést az őket nevelő ember felé. Hogy tovább árnyalják a képet,

idősebb korban is megvizsgálták a farkasokat, ennek során ismerős emberek látogatták meg őket a saját területükön.

A második kör eredményei szerint a kézből nevelt farkasoknál még felnőttkorban is tetten érhető a nevelőjük és közeli

ismerőseik iránti ragaszkodás, ugyanis jobban keresték a közelségüket, mint az idegenekét, akik felé viszont gyakran

mutatták a félelem jelét. A kutatás eredményei alapján feltételezhető, hogy a kutya-ember és a farkas-ember közötti

viszony nem amiatt különbözik, hogy a farkas képtelen emberekkel szoros kapcsolatot kialakítani, hanem azért, mert

a kutyák egész életük során függő viszonyban maradnak az emberrel. 

mailto:cic@szazadveg.hu
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
http://civilhirugynokseg.hu/indul-kozosseg-epit-program/


Bővebben...

 

Helyi kezdeményezés

MAGGI Pöri - Kóstold meg és segíts!

A PÖRI-kihívásban a MAGGI hazai gasztrobloggereket kért fel, hogy gondolják újra az egyik leghagyományosabb

magyar ételt, a pörköltet és készítsék el a nyár legmenőbb street foodját a MAGGI Pörköltszaftkocka segítségével. A

győztes receptet június 16. és július 9. között minden hétvégén (péntek-szombat-vasárnap) 11 és 19 óra között a

MAGGI food trucknál, a Westend bejárata előtt kóstolhatják meg az ínyencségre vágyók!

http://index.hu/tudomany/2017/06/28/kezben_nevelt_farkaskolykok_ragaszkodasat_vizsgaltak_az_elte_kutatoi/


Azonban nemcsak a gasztroélmény miatt érdemes ellátogatni a PÖRI állomásra, hanem azért is, mert a megvásárolt

ételek teljes bevétele mellett minden megkóstolt PÖRI után egy adag elkészítéséhez szükséges alapanyagot, illetve a

megvásárolt szendvicsekből befolyó teljes bevételt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület részére juttatják el. Az

Élelmiszerbank célja, hogy kapcsolatot teremtsen az országunkban felhalmozódó élelmiszerfeleslegek és a rászorulók

között, ezzel elősegítve az éhezés és az élelmiszerpazarlás csökkentését Magyarországon. Az Egyesület 2016-ban 5

000 tonna mentett élelmiszerrel több mint 300 000 nélkülözőt segített rendszeresen.

További információ...

 

Állj, pihenj! – POP UP park nyílt Budapest szívében

Innovatív és egyben művészi arculatváltáson esett át az V. kerületi Városháza park. Az eddig jobbára vásári

pavilonoknak helyt adó teret nyári pihenőhellyé alakították át: a Fővárosi Önkormányzat a nemzetközileg is elismert

Hello Wood csapatát bízta meg a térátrendezés feladatával, akik mozgalmas, hullámzó  ülőfelületekkel egészítették ki

és új közösségi funkciókkal töltötték fel a tér meglévő elemeit. A parkot telepített növények és árnyékolt, többfunkciós

fa installációk lakják be, a szezonális újratervezésben pedig napelemekkel működő ingyenes mobiltöltők, pingpong- és

teqball-asztal is helyet kapott.

Bővebben...

https://www.okoskonyha.hu/s/maggi-pori
https://www.okoskonyha.hu/s/maggi-pori
http://nullahategy.hu/allj-pihenj-pop-up-park-nyilt-budapest-sziveben/


 

Környezetvédelem

Ismét startol a PET kupa



 

Elérhetőségeink 
 

Keressenek minket
a Facebook-on
(Civil Információs Centrum -
Budapest) is!

 
Munkatársak:
Bálint Eszter
Mészáros Orsolya

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

 

Idén július 1. és 9. között ötödik alkalommal rendezik meg a Tiszai PET Kupát, ami hazánk második legnagyobb

folyójának védelmét és tisztítását tűzte ki zászlajára. A Tisza hulladékszennyezése óriási környezet-, és

természetvédelmi probléma, a PET Kupa ennek felszámolására létrejött nonprofit, civil kezdeményezés. A PET kalózok

célkitűzése többek között annak a hatalmas kidobott műanyagpalack áradatnak hadat üzenni, amely évről évre

elárasztja a folyót. Az esemény résztvevői ezúttal több mint egy tucat ártéri hulladékból épülő vízi eszközzel indulnak

útnak. Újítás, hogy ebben az évben a tiszai akcióval párhuzamosan a Bodrogon is elindul egy kenus takarító

különítmény, akik a tokaji hídnál csatlakoznak majd.

Bővebben...

Események

https://www.facebook.com/Civil-Inform%C3%A1ci%C3%B3s-Centrum-Budapest-218216818307560/?fref=nf
http://greenfo.hu/hirek/2017/06/29/otodszor-startol-a-pet-kupa


Telefon:
+36 1/479-5297
Mobil:
+36 20/453-1800
Email:
cic@szazadveg.hu

Sokszínűség-együttélés-közösség

Nyári egyetemet szervez a Civil Kollégium Alapítvány partnereivel: a Magyarországi Teológusnők Ökonomikus

Egyesületével, az Idetartozunk Egyesülettel és a Közösségfejlesztők Egyesületével. Az idei nyári egyetem célja - a

közösségi részvétel fejlesztése érdekében -, hogy bővítse a résztvevők ismereteit, tudását és kompetenciáit, tágítsa a

szemléletüket, mutasson bevált példákat, gyarapítsa az alkalmazható módszereket saját gyakorlatukban a

kisebbségek, a peremhelyzetben élők elfogadása és a közösségi befogadása terén.

Időpont: 2017. július 26-28.

Helyszín: Kunbábony, Civil Kollégium

Az alábbi email címen már most fogadják az érdeklődő kérdéseket: kunbabonyinye@gmail.com

Bővebben...

 

Skanzenfutás

Második alkalommal kerül megrendezésre ez a nyári esemény, ami a futás szerelmeseinek és családtagjainak is

egyaránt egész napos programot jelent. A Skanzenfutás egy hagyományteremtő futóverseny, amiben az a cél, hogy a

futás mellett Magyarország kultúráját is megmutassák a versenyzőknek, családtagjaiknak és minden érdeklődőnek. 

Nincs szintidő, mindenkit megvárnak a célban. A Skanzen látogatása ezen a napon mindenki számára ingyenes.

Időpont: 2017. július 16., 9:00

Helyszín: Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

Weboldalunk 

mailto:cic@szazadveg.hu
https://www.nonprofit.hu/civil_kalendarium/Sokszinuseg-egyutteles-kozosseg
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
 

                                         
 

 
 

https://www.facebook.com/Civil-Inform%C3%A1ci%C3%B3s-Centrum-Budapest-218216818307560/?ref=aymt_homepage_panel
https://goo.gl/forms/2ri3aObVYYncQ22E2
http://szazadveg.us13.list-manage1.com/unsubscribe?u=bfc58c97ce54c79b79c616a53&id=6d2255f8c1&e=[UNIQID]&c=a8c46402c7

