
 
Hírlevél

  
2017. október

  

 

Eseményeink

2017. október 11. 17:00
 Jogi és pénzügyi fórum

 Helyszín:
 

Fontos

Megújult okiratsablonok
 

Az Országos Bírósági Hivatal a civil szervezetek és a sportegyesületek egyszerűsített nyilvántartásba vételi és

egyszerűsített változásbejegyzési eljárásaiban alkalmazandó mintaokiratokról szóló 4/2017. (IV. 3.) IM rendelet

alapján elkészítette az egyesületek és alapítványok egyszerűsített nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési

eljárásaiban alkalmazandó új mintaokiratokat, valamint külön sablont kapott a sportegyesületek nyilvántartásba
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Aranytíz kultúrház
 (Budapest V., Arany János u.

10.)
 

2017. október 16. és 25. 
 10:00 –13:00; 14:00-17:00

 Gudi program workshopok
 Helyszín:

 Századvég Politikai Iskola
Alapítvány

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

  
 2017. október 17., 18. és

19., 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. október 17., 18. és

19., 15:00–17:00
 Microsoft Excel

 (3 alkalmas mini
képzéssorozat)

 Helyszín:
 Századvég Politikai Iskola

Alapítvány
 (1037 Budapest, Hidegkuti N.

u. 8-10.)
  

 2017. október 18. 10:00-
14:00

 Forrásteremtés fórum és
workshop

 Helyszín:
 Századvég Politikai Iskola

Alapítvány
 (1037 Budapest, Hidegkuti N.

u. 8-10.)

vétele. Ennek megfelelően 2017. szeptember 1-jével módosultak az „Egyesületek nyilvántartásba vétele iránti kérelem

PK-101”, az „Egyesületek változásbejegyzése iránti kérelem PK-101V”, az „Alapítvány nyilvántartásba vétele iránti

kérelem PK-102” és az „Alapítvány változásbejegyzése iránti kérelem PK-102V” elnevezésű űrlapok.
 

A megújult okiratsablonok az alábbi linken érhetők el.
 

 

Környezetvédelem

Design Hét Budapest 
 

A hagyományosan október elején megrendezésre kerülő programsorozat évek óta fókuszban tartja a

környezettudatosságot, és a megújuló, fenntartható környezet és a benne élő ember kapcsolatát.  A designt mint

olyan innovatív eszközrendszert és szemléletet igyekszik bemutatni, mely a funkcionális, felhasználói és társadalmi

igényeket harmonikusan ötvözi, és mely termékek és szolgáltatások létrejöttében egyaránt nélkülözhetetlen eszköz.

Ennek érdekében a programsorozatban egyaránt megtalálhatók a nagyközönség számára szervezett események

(kiállításmegnyitók, gyermekprogramok, tematikus túrák, műhelylátogatások), szakmabelieket érintő rendezvények

(kerekasztal-beszélgetések, szakmai előadások, konferenciák, díjátató gálák, stb.), illetve olyan elemek, melyek

kifejezetten a gazdasági döntéshozókat segítik munkájukban (befektetői találkozók, esettanulmányok bemutatása,

előadások, workshopok). Az Artus Stúdió-beli nyitókiállításon olyan projektek kerülnek terítékre, melyek tervezésekor

a Kárpát-medence gazdag ásványi kincsei és változatos növényvilága, folyói és kiváló minőségű ásványvizei,

haszonnövényeinket tápláló, ásványi anyagokban gazdag termőföldje szolgált inspirációul – hiszen ez az a

kiindulópont (ha úgy tetszik: startvonal), amely bárki számára rendelkezésre áll, és amelyben Magyarország egyedi és

összetéveszthetetlen. A kiállítás keretében olyan alkotások kerülnek bemutatásra, amelyek ha nem is explicit módon,

de anyaghasználatuk és megmunkálásuk szimbolikáján keresztül mindemellett a természeti erőforrások értékeire is

felhívják a figyelmet: a fenntarthatóság szempontjait előtérbe helyezve, a design eszközeivel kívánják tudatosítani a

tárgyak használóiban a bennünket körülvevő természeti kincsek értékét, valamint saját tervezői és fogyasztói

felelősségünket azok megőrzésében, továbbörökítésében.
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 2017. október 18. 17:00

 Adományozás fórum
 Helyszín:

 Aranytíz kultúrház
 (Budapest V., Arany János u.

10.)
  

 2017. október 30. 17:00
 Jogi fórum

 Helyszín:
 H13 Rendezvényközpont

 (1085 Budapest, Horánszky u.
13.)

 

 
 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,

A programsorozatról, programkínálatról bővebben...
 

 

Pályázat

Adhat Vonal - „13600”
 

A NIOK Alapítvány hazai mobil- és távközlési szolgáltatókkal partnerségben működteti a „13600” adománygyűjtő

hívószámot, melyen keresztül közhasznú szervezeteket támogathatnak az adományozók. A szolgáltatás célja, hogy az

adománygyűjtő szervezeteknek egy gyors, biztonságos és átlátható adománygyűjtési lehetőséget biztosítson.

Elsősorban azon szervezetek figyelmébe ajánlják, akik havi szinten meg tudnak szólítani 100–150 adományozót, vagy

évente egy-két alkalommal tudnak aktívan kampányolni egy adott cél érdekében, tehát kifejezetten tapasztalt, nagy

támogatói bázissal, vagy kiemelkedő kommunikációs lehetőségekkel bíró szervezeteknek érdemes pályázni az

adományvonal egy éves használatáért.
 

Benyújtási határidő: 2017. október 8.
 

Részletes információk...
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előzetes időpont-
egyeztetés alapján
tudjuk fogadni önöket.

  
 

 
 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.

  

Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit

Kft. pályázatot hirdet "Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása" címmel. A programra olyan alapítványok

és egyesületek pályázhatnak, amelyek autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók integrált ellátására

vonatkozó feladatkörrel rendelkező köznevelési és/vagy közoktatási intézmények támogatására jöttek létre és a

2017/2018-as nevelési évben, tanévben az általuk támogatott intézményekben ellátnak diagnózissal rendelkező

autizmus spektrum zavarral küzdő gyermeket, tanulót.
 

Benyújtási határidő: 2017. október 16.
 

A pályázatról bővebben...
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Információk

A cic@szazadveg.hu
 email címre várjuk

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

 

Erste- Higgy magadban
 

Ahhoz, hogy az életben többet érjünk el tervekre és célokra van szükség: a célhoz azonban elhivatottság, kitartás és

biztos alapok szükségesek. Utóbbi megteremtéséhez és megtartásához nyújt segítséget az Erste Higgy magadban!

pályázat, mellyel olyan egyéni terveket, vállalkozásokat támogatnak, amelyek értéket teremtenek, inspirálnak, és

társadalmi szerepvállalásukkal másoknak is segítenek megtalálni saját hangjukat. Olyan magánszemélyek,

alapítványok, kisvállalkozások kibontakozását szeretnék segíteni, amelyek társadalmi szerepvállalásukkal,

termékeikkel és szolgáltatásaikkal pozitív hatással vannak célcsoportjaik mindennapjaira, vagy sikertörténetükkel

megvalósítható, iránymutató példát mutatnak a hátrányos helyzetű tehetségek számára.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.
 

Bővebben...
 

 

Lehetőség

Idén ősszel is The Walking Dead Vérbutik
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Gyakran ismételt
kérdések

 

 

Aktuális pályázatok
 

 

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

 

 

Közfoglalkoztatás
 

 

Jogszabályok,
hasznos linkek

  

Több mint 5000 regisztráló, 1268 véradó, 415 liter vér – ezzel a kiemelkedő eredménnyel zárult a tavalyi The Walking

Dead véradás. Az egyes helyszíneken a véradásra jelentkezők száma duplájára nőtt és a résztvevők 44%-a új véradó

volt. A nagy sikerre való tekintettel a The Walking Dead véradás 2017-ben is folytatódik, és országszerte számos új

helyszínen nyílnak Vérbutikok szeptember közepétől november közepéig. Látva az eddigi eredményeket, a FOX és a

Telekom ezúttal ambíciózus célt tűzött ki maga elé: idén szeretnének 800 liter vért összegyűjteni, ha sikerül a kitűzött

mennyiséget elérni, akkor további 500.000 forint adománnyal támogatják majd a Magyar Vöröskereszt munkáját,

amit a szervezet a véradó kamion fenntartására fordítana.
 

A helyszínekről valamint eseményről bővebben ITT és ITT tájékozódhatnak.
 

 

Helyi kezdeményezés
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MOL Zöldövezet Program
 

A Mol Magyarország idén 12. alkalommal hirdeti meg a MOL Zöldövezet Programot, mely kiemelt célja – a

zöldfelületek növelésén túl -, hogy a programok a tervezéstől a megvalósításig a helyi közösség aktív részvételével

valósuljanak meg, valamint a kialakított területek gondozásában is vállaljanak szerepet. Mindazon civil szervezetek,

társasházak jelentkezését várják, akik a helyi közösség bevonásával szeretnének létrehozni egy közösségi parkot, egy

zöld belső udvart, vagy közösségi kertet. Pályázni két kategóriában lehet, mindkét kategória esetében közösségi

funkciókat kell ellátnia, a közösség használatára kell készülnie. 
 

Az ötletpályázatok beérkezésének határideje: 2017. október 20.

A pályázatról bővebben...
 

 

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

World Press fotókiállítás
 

Idén hatvanadik alkalommal rendezik meg az egyik legismertebb és legnépszerűbb sajtófotó kiállítást, a World Press

Photót. A világ számos országában bemutatott vándortárlatot nálunk ezúttal is a Néprajzi Múzeum látja vendégül

szeptember 22-től október 23-ig. A World Press Photo hazánkban ezúttal kísérőkiállítást is kapott: Máté Bence

természetfotós Láthatatlanul című tárlatát nézhetik meg a sajtófotó-kiállításra érkezők.
 

Helyszín: Néprajzi Múzeum (1055 Budapest, Kossuth tér 12.)
 

Bővebben...
 

 

Egészségnap és Zöldturmix Fesztivál
 

A Zöldturmix fesztivál, Magyarország első nyersételes fesztiválja, ami immár hetedik alkalommal kerül

megrendezésre. Minden egy helyen, ami a nyers étkezésről, egészséges életmódról szól, vagy ahhoz kapcsolódik!

Kiállítók, előadók, ingyenes kóstolók várják a látogatókat.
 

Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (1005 Budapest, Szent László tér 7.)
 

Időpont: 2017. október 8. 10:00-18:00
 

Bővebben...
 

 

Zöldgömb fesztivál
 

A Zöldgömb fesztivál egy ingyenes, ismeretterjesztő családi rendezvény, ahol könnyen alkalmazható, gyakorlati

ismereteket adnak – hiteles szakértők segítségével –, olyan környezettudatos életmód megteremtéséhez, amellyel

hozzájárulhatunk Földünk megőrzéséhez.
 

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

Időpont: 2017. október 14., 10:00-19:00
 

Bővebben...

Adománygyűjtési konferencia 
 

Október 14-ig kedvezményes, Early bird jegyekkel regisztrálhatnak a civil szektor iránt érdeklődők a A NIOK

Alapítvány és a Civil Iránytű Alapítvány szervezésében megrendezésre kerülő Adománygyűjtési konferenciára,

melynek keretében a követes adománygyűjtés (peer to peer) jellegzetességeiről, hazai tapasztalatairól és
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lehetőségeiről tartanak közös eszmecserét a szektor neves képviselőivel és magukkal a Követekkel. 
 

Helyszín: MagNet Közösségi Ház ( 1062 Budapest, Andrássy út 98.)
 

Időpont: 2017. november 14. 8:30-16:00
 

Bővebben...

Weboldalunk 

Kövessen minket Facebookon!

 Hírlevelünkkkel kapcsolatos visszajelzést ide kattintva hagyhat.           
                               

 Leiratkozás a hírlevélről
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