Hírlevél
2017. augusztus

Fontos
Eseményeink
2017. augusztus 7.,
10:00
Pályázati és
forrásteremtési fórum
NEA normatív támogatás
tudnivalók és tájékoztató
Helyszín:

NEA normatív támogatás

H13 Rendezvényközpont
(1085 Budapest, Horánszky u.
13.)
2017. szeptember 5.,
8:30–16:30
Projektmenedzsment
képzés
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N.
u. 8-10.)

2017. szeptember 6.,
17:00
Pénzügyi fórum:
SZJA 1% fogadása és
elszámolása
Helyszín:
Egyeztetés alatt

2017. szeptember 7.,

A Nemzeti Együttműködési Alap idén is kiírta az „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra

8:30–16:30
Pályázatíró képzés –

civil szervezetek részére” című pályázatát. A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása.

alapszint

A civil szervezet működéséhez jelen kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezet által gyűjtött,

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

a számviteli beszámolójában a bevételek között összevontan szereplő és a Civil tv. 20. § d) pontjában
meghatározottaknak megfelelően elkülönítve kimutatott adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés eléri a
10.000 Ft-ot (vagyis a gyűjtött és elkülönítetten nyilvántartott adomány összege legalább 200.000 Ft). Az adományok
után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 500.000 Ft értékig biztosítható.

2017. szeptember 11.,
17:00
Jogi fórum:
A PTK, illetve a Civil
törvény aktuális változásai,
a közhasznúság
visszaszerzése
Helyszín:
Egyeztetés alatt

A korábbi évekhez hasonlóan a lebonyolítással kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.
A

pályázatokat

legkésőbb

2017.

augusztus

21.

napjáig,

kizárólag

az

Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.
A kiírások és a kapcsolódó anyagok megtalálhatóak a Civil Információs Portálon.

Elektronikus

Pályázatkezelési

és

Oktatás

2017. szeptember 12., 13.
és 14.,
12:30–14:30
Microsoft Word és

Forrásteremtés tanfolyam

szórólaptervezés
(3 alkalmas mini
képzéssorozat)

Legalább ennyit a forrásteremtésről címmel online tanfolyami anyagot állított össze a Pályázatfigyelő (Pafi)

Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány

felkutatni, és ennek előteremtését saját maguk szeretnék megtervezni, lebonyolítani és irányítani. Az emailes

(1037 Budapest, Hidegkuti N.
u. 8-10.)

megtanulhatják, hogyan hajtsák végre azokat. A kurzusra folyamatosan lehet jelentkezni, melyhez a jelentkezési lap

2017. szeptember 12., 13.
és 14.,

szerkesztősége. A tanfolyam azoknak szól, akiknek valamilyen tervük, ötletük megvalósításához forrásokat kell

tanfolyam végére a résztvevők kész finanszírozási tervvel rendelkezhetnek majd saját ötletük megvalósításához és

kitöltése, illetve regisztrációs díj befizetése szükséges.
Bővebb információ...

15:00–17:00
Microsoft Excel
(3 alkalmas mini
képzéssorozat)
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N.
u. 8-10.)

2017. szeptember 14.,
14:30–18:30
CSR Akadémia 1. nap
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N.
u. 8-10.)

2017. szeptember 21.,
8:30–16:30
Szervezetfejlesztés képzés
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N.

Pályázat
Támogatás fogyatékosokat foglalkoztató szervezetek részére
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet "Fogyatékos személyek helyi,

u. 8-10.)

regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása" címmel. A pályázat célja, hogy támogatást
nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos

2017. szeptember 28.,
14:30–18:30
CSR Akadémia 2. nap
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N.
u. 8-10.)

A programváltoztatás
jogát fenntartjuk!

fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez. Jelen pályázati
konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánják támogatni:
A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projektek
támogatása.
A fogyatékos személyek és családjaik életminőségének javítását célzó projektek támogatása.
A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvételét elősegítő projektek támogatása.
Benyújtási határidő: 2017. augusztus 16.

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 időpontegyeztetés alapján
tudjuk fogadni önöket.

A pályázati felhívásról bővebben...

Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2017

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

Budapest Főváros Közgyűlésének Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottsága nyílt

További információkért
látogassanak el
honlapunkra vagy
Facebook oldalunkra.

pályázatot hirdet Budapest környezeti állapotának javítása, fejlesztése érdekében:
A fővárosi zöldfelületek létrehozásával, megújításával, gondozásával kapcsolatos programok támogatása.
Az avar és kerti zöld hulladék komposztálásának elősegítését célzó programok támogatása.
A budapesti helyi védett természeti területeken a civil és önkéntes aktivitás növelésével járó programok
szervezése és lebonyolítása, tanösvények létrehozása, fenntartása.
A pályázatokat 2017. augusztus 31-ig lehet benyújtani postai úton, vagy az Ügyfélszolgálati Irodában személyesen
(1052 Budapest, Városház u. 9-11.). A borítékon tüntessék fel: Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2017.
A pályázatról bővebben...

Lehetőség
Érzékenyítő nap a Bólyaiban

A Budapest Esély Nonprofit Kft. a Bolyai János Műszaki Szakgimnázium és Kollégiummal karöltve kíván lehetőséget
biztosítani civil szervezeteknek arra, hogy tevékenységüket népszerűsítsék és az iskolai közösségi szolgálat keretein
belül önkénteseket toborozhassanak. Azon civil szervezetek jelentkezését várják, amelyek egy közcélú tevékenység
reprezentánsai, továbbá szervezetüknél az iskolai közösségi szolgálat a jogszabályi előírásoknak megfelelő és kialakult
gyakorlata van. A programban korlátozott számú civil szervezet részvételére van lehetőség.

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 15., 12:00.
A jelentkezéseket az alábbi email címre várják: lakatosi@pestesely.hu

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

A programról bővebben...

Legyen Ön is Vodafone Főállású angyal!

Gyakran ismételt

Gyakran ismételt
kérdések

Aktuális pályázatok

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

Közfoglalkoztatás

Jogszabályok,
hasznos linkek

Pályázzon a Vodafone Magyarország Alapítvány Digitális Iskola Programjához kapcsolódó probléma megoldási
javaslatával, találjon hozzá civil szervezetet, és ha a szakmai zsűri is Önt választja (valamint elég szavazatot gyűjt),
egy éven keresztül állják fizetését, miközben mások életét teheti jobbá! A felhívás célja, hogy felszámolja a digitális
analfabetizmust a hátrányos helyzetű gyerekek körében, és hozzásegítse őket ahhoz, hogy megfelelve a 21.
kihívásainak versenyképes digitális tudásuk legyen. Továbbá annak elősegítése, hogy a digitális kompetencia
fejlesztése része legyen a hátrányos helyzetű iskolák programjának, így összemérhető tudásszintű gyermekek
lépjenek a munkaerőpiacra.

A pályázathoz egy maximum 4 perces videó elkészítése szükséges, melyben röviden a saját programot, és a
választott szervezetet kell bemutatni.

Beadási határidő: 2017. augusztus 24.
Bővebben...

Helyi kezdeményezés
Szabihíd
2017 nyarán néhány hétvégén újra birtokba vehetik a budapestiek a Szabadság hidat, melynek harmadik illetve
negyedik felvonása augusztus első két hétvégéjére (5-6. és 12-13.) esik. Ezzel folytatódik a Szabihíd projekt, ami egy
olyan urbanisztikai, köztérfejlesztési kísérlet, ahol a 2016-os önszerveződő és spontán hídfoglalást megpróbálják a
városi mindennapok részévé tenni. A Szabadság híd szabad hétvégéit a Város és Folyó Egyesület harcolta ki, akik a
Pro Progressione-val közösen gondoskodnak arról, hogy biztos legyen miért kimenni a Szabihídra. Céljuk, hogy a híd
közterület legyen, ezért a közterület szabályait figyelembe véve különleges programokat szerveznek, továbbá
bárkinek lehetősége nyílik saját szervezésű programok megvalósítására is.
A programokkal, rendhagyó közlekedéssel kapcsolatos részletes információkat itt valamint itt találhat.

Események
Hullócsillagok éjszakája 2017 - Perseidák meteorraj

Elérhetőségeink
Keressenek minket
a Facebook-on
(Civil Információs Centrum Budapest) is!
Munkatársak:
Bálint Eszter
Mészáros Orsolya
Az év folyamán hétszer is találkozhatunk csillaghullással, az igazi főszezon mégis augusztusban érkezik meg,
mégpedig a Perseidák nevű meteorraj csúcsidőszakával. Már az első századból is maradtak ránk feljegyzések a

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

Perseidák megjelenéséről, és az azt követő időkben is többen tanulmányozták ezt a feltűnő égi jelenséget, azonban
csak viszonylag későn jött rá egy belga polihisztor, Adolphe Quetelet, hogy a hullócsillagok mindig ugyanabból az
irányból, a Perseus csillagkép felől érkeznek. Erre a megfigyelésre utalva kapta a meteorraj a Perseidák nevet. A

Telefon:

csillaghullás fő időszaka minden évben augusztus 10-15. közé esik, az égi színjáték ebben az időszakban megközelíti

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

az óránkénti száz hullócsillagot. Mivel az erősen fényszennyezett Budapest nem igazán alkalmas arra, hogy a
csillaghullást megcsodálhassuk, ezért ajánljuk figyelmükbe a Budapesti Programok szervezésében megrendezésre
kerülő eseményt, amikor is megfigyelhetik a hullócsillagokat és élvezhetik a természet nyugalmát. Élőzenével és lírai
dallamokkal várják az arra érdeklődőket a teljesen sötét, csak pár gyertyával megvilágított Csillebérci Szabadtéri
Színházban.
A belépés ingyenes!

Helyszín: Csillebérci Szabadtéri Színház (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 21.)
Időpont: 2017. augusztus 12.
Részletek...

Weboldalunk

Kövessen minket Facebookon!

Hírlevelünkkkel kapcsolatos visszajelzést ide kattintva hagyhat.
Leiratkozás a hírlevélről

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Budapesti Civil Információs Centrum · Budapest,Hidegkuti Nándor u. 8 · Budapest, Budapest 1031 · Hungary

