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képzés
 Helyszín:

 Századvég Politikai Iskola
Alapítvány

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

  
  
 2017. szeptember 6.,

 17:00
 Pénzügyi fórum:

 SZJA 1%, Cégkapu
regisztráció

 Helyszín:
 H13 Rendezvényközpont

 (1085 Budapest, Horánszky u.
13.)

  
  
 2017. szeptember 7.,

 8:30–16:30
 Pályázatíró képzés –

alapszint
 Helyszín:

 Századvég Politikai Iskola
Alapítvány

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

  
  
 2017. szeptember 11.,

 17:00
 Jogi fórum:

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

 Helyszín:
 H13 Rendezvényközpont

 (1085 Budapest, Horánszky u.
13.)

  
  
 2017. szeptember 12., 13.

és 14.,
 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1)

bekezdése alapján 2018. január 1-től kötelező lesz a gazdálkodó szervezetek számára az állammal való közvetlen

elektronikus kapcsolattartás, valamint az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldés és az

azon történő fogadás. A kötelezettség Cégkapu regisztrációval teljesíthető, amelynek végső határideje: 2017.

december 31. A Cégkapu létrejöttének célja, hogy megkönnyítse a gazdálkodók és az elektronikus ügyintézést

biztosító szervek közötti kapcsolatfelvételt, kapcsolattartást, azaz az eddigiekben papíralapú kommunikáció – a

feltételek rendelkezésre állása esetén – elektronikus úton történhet. Lehetővé teszi továbbá, hogy a szervezet minden

érdekeltje egy helyen férjen hozzá a szervezet hivatalos levelezéséhez, ezen belül azonban a szervezetnek lehetősége

van, hogy az egy „postaládába” érkező küldeményeket jogosultsághoz kösse, és az adott küldemény kizárólag a

megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak által váljon elérhetővé.
 

A bejelentkezéshez szükséges weboldal ITT érhető el, a cégkapuról pedig bővebben a Civil Információs Portálon,

valamint itt olvashat.
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12:30–14:30
 Microsoft Word és

szórólaptervezés
 (3 alkalmas mini

képzéssorozat)
 Helyszín:

 Századvég Politikai Iskola
Alapítvány

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

  
  
 2017. szeptember 12., 13.

és 14.,
 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., 28.,

 október 12. és 26.,
 14:30–18:30

 CSR Akadémia
 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.
u. 8-10.)

  
  
 

Környezetvédelem

Európai Mobilitási Hét

Idén szeptember 16. és 22. között rendezik meg az Európai Mobilitási Hetet, melynek célja a környezetbarát és

fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya évről

évre népszerűbb Magyarországon is, 2016-ban már több mint 200 település vett részt a programokban, amivel

Magyarország - közel ötven ország versenyében - a harmadik helyen végzett. A kampány egy összeurópai

kezdeményezés része, amely kifejezetten az ésszerű közlekedés gazdaságnövelő hatásaira helyezi a hangsúlyt. Az idei

év mottója ebből adódóan a „Közös út, közös jövő”. Témája pedig a "tiszta, közösségi és intelligens mobilitás".  

Az eseményről bővebben...
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 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

Pályázat

Biztos Menedék
 

Krízisközpontot, illetve Átmeneti Szállást fenntartó állami, egyházi és civil szervezetek jelenlegi kapacitásainak és

félutas ház állományának bővítése, valamint új szolgáltatási formaként kríziskezelő ambulanciák létrehozása

érdekében írt ki pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A konstrukció célja, hogy a kapcsolati erőszak,

valamint az emberkereskedelem áldozatainak ellátottsága javuljon. Ennek érdekében az alábbi részcélok mentén

valósulnak meg fejlesztések:
 

- Nemzetközi példák figyelembevételével a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése bővített

intézményi rendszer kiépítésén keresztül.
 

- A jelenleg kapacitáshiányos ellátórendszer túlterheltségének csökkentése.
 

- A konstrukció keretén belül Magyarországon még nem létező új elem (kríziskezelő ambulanciák) kialakítása, a

szolgáltatási paletta komplexebbé, az áldozatok igényeihez jobban illeszkedővé tétele.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 29.
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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.

  

Bővebben...
 

 

Képzés

2 napos önkéntes menedzsment képzés
 

Az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) "Civil szervezetek felkészítése önkéntesek fogadására" címmel hirdet képzési

programot. Céljuk, hogy segítsék a társadalomban jelenlévő szervezetek, szerveződések és egyének önkéntességgel

kapcsolatos ismereteinek fejlesztését, továbbá hogy a civil és állami szervezetek felkészülten foglalkozhassanak

önkéntesekkel, és az önkéntesség eszméje értékteremtő eszközként épüljön be a társadalmi tudatba.
 

A kétnapos képzés részvételi díja 20 000 Ft, mely a tananyagot is tartalmazza.
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Információk

A cic@szazadveg.hu
 email címre várjuk

aktuális híreiket,
eseményeiket,
amelyeket
megjelentetnének
hírlevelünkben és
Facebook
oldalunkon!

 

 

Gyakran ismételt
kérdések

 

 

Aktuális pályázatok
 

Időpont: 2017. szeptember 18-19. 
 

Helyszín: Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (1022 Budapest, Marczibányi tér 3.) 
 

 Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 13.
 

 

A képzésről bővebben...

 

Lehetőség

Meet and Code
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Aktuális pályázatok
 

 

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

 

 

Közfoglalkoztatás
 

 

Jogszabályok,
hasznos linkek

  

Programozás és digitalizálás gyermekek és fiatalok számára Európában - ez a Meet and Code programsorozat központi

témája. A kezdeményezés programozással kapcsolatos rendezvények szervezését támogatja, rendezvényenként 400

EUR értékben. A Meet and Code 8 és 24 év közötti fiatalok számára nyújt lehetőséget, hogy megismerkedhessenek a

programozás izgalmas és szerethető oldalával. Az események az EU Code Week keretében zajlanak 2017. október

07. és 22. között. A pályázat célja megmutatni a fiataloknak, milyen szórakoztató is tud lenni valójában a kódolás és

hogyan valósíthatják meg ötleteiket programozással. Mindez szinte bármilyen formában történhet – legyen az

műhelymunka, filmes projekt, vagy akár robotikai előadás. 
 

A pályázatok benyújtására 2017. július 1-tõl 2017. szeptember 15-ig van lehetőség.
 

További információk a linkre kattintva, valamint a www.meet-and-code.org címen érhetők el. 
 

 

Helyi kezdeményezés
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Elérhetőségeink 

Közösségi kertek éjszakája
 

Az elmúlt években több mint két tucat közösségi kert jött létre Budapesten. Elhanyagolt lakótelepi zöldterületek,

iskolaudvarok, vagy épp üresen álló belvárosi foghíjtelkek alakultak rövid idő alatt buja, virágos- és

zöldségeskertekké. A cél minden esetben a helyi és egészséges zöldségek, gyümölcsök megtermelése, a pihenésre,

kapcsolatépítésre alkalmas sokfunkciós közösségi terek létrehozása.  A tavalyi év sikerein felbuzdulva idén második

alkalommal rendezik meg A Közösségi Kertek Éjszakáját, ahol a kertközösségek együttműködésének köszönhetően az

érdeklődők számára lehetőség nyílik bepillantani a városi kertek izgalmas és változatos világába. A szervezők célja,

hogy felhívják a figyelmet a közösségi kertek értékeire és közösségteremtő erejére, továbbá beindítsák a látogatók

fantáziáját és kezdeményezőkészségét. 2017. szeptember 2-án olyan színes programokkal várják a nagyérdeműt,

mint kertbejárás, közös főzés, beszélgetés, koncert, fotókiállítás, fűszer- és gyógynövény felismerés, virágültetés és

kézműveskedés. 
 

A programokról részletesebben ezen az eseményoldalon, a kezdeményezésről bővebben pedig ezen a linken

olvashatnak.
 

 

Események
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Elérhetőségeink 
 

Keressenek minket
 a Facebook-on

 (Civil Információs Centrum -
Budapest) is!

 
 
 Munkatársak:

 Bálint Eszter
 Mészáros Orsolya

 

Cím:
 1037 Budapest,

 Hidegkuti Nándor u. 8–10.
 

 
 Telefon:

 +36 1 479 5297
 Mobil:

 +36 20 453 1800
 Email:

 cic@szazadveg.hu

Események

Arc kiállítás 2017.
 

Az ARC 2000 óta a kreativitás szabadságáról szól. Korlátlanul pályázhat bárki, és a kiállítások is nyitottak, éjjel-nappal

ingyenesen megtekinthetők. A kreatív gondolatokat, véleményeket bemutató és véleményformáló képkulturális

esemény már 17 éve vesz részt a társadalmi folyamatokban, hagyománnyal rendelkező része a budapesti kulturális

kínálatnak, jelentősége a kiállításokon is túlmutat.
 

Az ARC pályázat idei témája: Vigyázat, civilek! 
 

 "Te szereted a civilséget? Van róla véleményed? Szerinted fontos civilnek lenni, vagy a legnagyobb ártalom?
 

Azt gondolsz, amit akarsz, és azt alkotsz, amit eszedbe jut erről – nekünk csak az számít, hogy alkoss, vegyél részt az

idei ARC kreatív párbeszédében, aminek középpontjában a civilek, a civilség és a civilezés áll."
 

 Időpont:  2017. szeptember 8-24.
 

Helyszín: 1146 Budapest, Ötvenhatosok tere
 

Bővebb információk az ARC hivatalos honlapján, illetve a kapcsolódó facebook oldalon olvashatók. 
 

 

Sétáló Kazinczy utca
 

Szeptember 16-án ismét egy különleges utcafesztivál vár mindenkit, aki a Kazinczy utcába ellátogat. A korábbi

hagyományokhoz híven a szervezők szeretnék megmutatni , hogy milyen hasznos és jó, ha sétálóutcaként funkcionál

a Kultúra utcája, méghozzá állandó jelleggel, s ha végre nem napi több száz autó, hanem biciklisek, sétálni vágyók és

a családosok lepik el Erzsébetváros egyik legfrekventáltabb részét. Lesz utcazene bőséggel, változatos és az előző

rendezvényekhez képest változatlan minőségű gyermek- és felnőtt programok, megújulás, illetve nem utolsó sorban

végtelen jókedv!
 

A programról bővebben...
 

 

Fenntarthatósági nap

Subscribe Past Issues RSS

https://www.facebook.com/Civil-Inform%C3%A1ci%C3%B3s-Centrum-Budapest-218216818307560/?fref=nf
mailto:cic@szazadveg.hu
http://arcmagazin.hu/
https://www.facebook.com/ArcMagazin/
https://www.facebook.com/events/1445324705545133/
http://eepurl.com/c1mtlT
http://us13.campaign-archive2.com/home/?u=bfc58c97ce54c79b79c616a53&id=704c675aad
http://us13.campaign-archive2.com/feed?u=bfc58c97ce54c79b79c616a53&id=704c675aad


A Fenntarthatósági Nap egy fesztiválkonferencia, ahol a megrendezésre kerülő szakmai beszélgetések, kiállítás és

afterparty fő célcsoportja a fiatalság lesz. Amiben mindez különbözik más szakmai eseménytől az a lendület, az

interaktivitás, a hiperaktivitás és a komplexitás. Szakmai és pozitív üzeneteket céloznak meg, és a témák

tekintetében az aktuális kérdésekre igyekeznek összpontosítani. A beszélgetések résztvevői olyan

közszereplők (művészek, tanárok, üzleti szereplők, civil szervezetek, médiaszereplők stb.), akik a szervezők szerint

valóban hozzájárulnak a fenntarthatósághoz, valamilyen kimagasló eredményt tudhatnak magukénak ezen a téren.

Nagyon fontos, hogy ezen a rendezvényen nem a feszültség, nem az egymásra mutogatás, hanem a megoldás lesz a

fókuszban.

Időpont: 2017. szeptember 30. 
 

Helyszín: Akvárium (1051 Budapest, Erzsébet tér 12.)

 

A rendezvény ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött! Bővebb információkat ITT olvashat.

Weboldalunk 

Kövessen minket Facebookon!

 Hírlevelünkkkel kapcsolatos visszajelzést ide kattintva hagyhat.           
                               

 Leiratkozás a hírlevélről
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