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gyakorlata a civil
szervezeteknél

 Helyszín:
 Aranytíz kultúrház

 (Budapest V., Arany János u.
10.)

 

2017. december 13., 17:00
 Pénzügyi fórum:

 Cégkapu
 Helyszín:
 H13 Rendezvényközpont

 (1085 Budapest, Horánszky u.
13.)

  
  
 2017. december 14., 10:00

 Pályázati fórum:
 NEA 2018 pályázatok

 Helyszín:
 Századvég Politikai Iskola

Alapítvány
 (1037 Budapest, Hidegkuti N.

u. 8-10.)
  

  
 2017. december 18., 17:00

 Pályázati fórum:
 NEA 2018 pályázatok

 Helyszín:
 Aranytíz kultúrház

 (Budapest V., Arany János u.
10.)

 

 
 A programváltoztatás
jogát fenntartjuk!
 

 
 

2017-ben ismét meghirdetésre kerül a KÖSZ! Program, mely azt szeretné elősegíteni, hogy a helyi civil szervezetek és

oktatási intézmények összefogásával új iskolai közösségi szolgálati projektek valósuljanak meg. A program

ahhoz kíván hozzájárulni, hogy az érettségiig kötelező szolgálat elvégzése közben minél több diáknak olyan

élményben legyen része, ami motiválhatja őt a további önkéntes tevékenységre. A pedagógusok és a szakértők

szerint ugyanis a segítő munka a diákokban erősíti a szolidaritás érzését, a nyitottságot és az érzékenységet a

társadalmi problémák iránt.
 

A regisztráció határideje: 2017. november 9.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.
 

Bővebben...

 

Felelős Társadalomért Program
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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
támogatásával
valósulnak meg a
CIC-17-0005
azonosító számú
pályázat keretében

 

A KPMG 2017-ben is meghirdeti pályázati programját, amelynek célja a közhasznú szervezetek fenntartható, hatékony

és átlátható működésének támogatása. Ennek keretében komplex együttműködési lehetőséget kínálnak oktatási,

egészségügyi és környezetvédelmi területen működő, Magyarországon bejegyzett közhasznú nonprofit szervezetek

vagy civil alapítású társadalmi vállalkozások számára. Előnyt élveznek a hátrányos helyzetű gyermekek egészségét,

vagy pénzügyi, gazdasági fejlesztését kiemelten kezelő szervezetek. A pályázat nyerteseinek 2018-ra a KPMG

komplex együttműködési lehetőséget kínál, amely a pénzbeli támogatás mellett pro bono szakmai szolgáltatást, a

működési költség támogatását, valamint a KPMG által már nem használt, de működőképes, jogtiszta szoftverekkel

rendelkező számítástechnikai eszközök átadását biztosítja.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 17.

Bővebben...
 

 

Helyi kezdeményezés

Heti Betevő
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További információkért
látogassanak el
honlapunkra vagy 
Facebook oldalunkra.

  

Több mint három éve oszt minden vasárnap éttermi minőségű ebédet a Heti Betevő Egyesület a rászorulóknak.

Rendszerük egyszerű: perselyeket helyeznek el a résztvevő vendéglátóipari egységekben, és az összegyűlt pénzből

finanszírozzák a vasárnapi ebéd elkészítését. Az egyesület budapesti csoportja idén második alkalommal rendezi meg

a “Művészek a Heti Betevőért” című kiállítását és jótékonysági aukcióját, amelyből a befolyó összeget szintén

vendégeik ellátására, továbbá a téli hideg okozta krízishelyzetekben történő segítségnyújtásra kívánnak fordítani. Az

aukció online zajlik a Heti Betevő közösségi oldalán, valamint ezzel párhuzamosan a kiállítás keretein belül

megtekinthetők az aukcióra felajánlott művek. A művészek a licitekből befolyó teljes összeget felajánlották az

egyesület ügyének támogatására. 
 

A megnyitó időpontja: 2017. november 24., 17:00 
 

Helyszín: Living Gallery (1073 Budapest, Nagydiófa u. 34.)
 

A kiállítás 2017. december 3-ig látogatható.
 

Bővebben...
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DÍJ

Jószolgálat Díj
 

A cselekvés díja, avagy a Jószolgálat-díj immár második éve honorálja azokat az önkéntes és hivatásos szociális

munkásokat, valamint szervezeteket és közösségeket, akik kiemelkedő elhivatottsággal, napról-napra végzik

áldozatos munkájukat a rászorulókért. Rendhagyó ünnepség keretében, a 2017-es év nyerteseivel és pártfogoltjaikkal

közösen nyitották meg a díjazottakat bemutató szabadtéri kiállítást a budapesti Március 15. téren, az újabb jelölési

időszak meghirdetését követően. A Jószolgálat-díj célja, hogy az évről-évre megválasztott díjazottak történetein

keresztül minél több ember figyelmét felhívja az odafordulás, a megértő, gondoskodó és legfőképpen tevékeny

szeretet formáira, mivel a rászorulókért tenni mindannyiunk közös felelőssége. A kiállítás ingyenes, Budapesten

november 30-ig látható, majd ezt követően vidéki városok főtereire utaztatják.
 

Ezen a linken jelölhetők azok az áldozatos munkát végző személyek, szervezetek és közösségek, akikről úgy vélik,

hogy példaértékűen bánnak a rászorulókkal és szeretnék, hogy történetüket minél többen megismerjék.
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Az eseményről bővebben 
 

 

Innomax Díj
 

Az Invitech Megoldások Zrt. (az Invitel Zrt. vállalati üzletágának jogutóda) idén nyolcadik alkalommal kiírt pályázatán

az eredeti október 31-i határidőt november 24-re módosították a szervezők. A pályázat célja, hogy érdemi

támogatással segítse az olyan infokommunikációs vagy információtechnológiai megoldások megvalósulását, amelyek

jobbá tehetik életünket.
 

Két – Business, valamint Nonprofit és civil – kategóriában lehet indulni, a civil pályázati kategóriába elsősorban olyan

projektötletekre számítanak, amelyek érintik az alábbi témakörök egyikét és valamilyen

információtechnológiai/infokommunikációs megoldást tartalmaznak:
 

- Fenntarthatóság
 

- Oktatás, köznevelés
 

- Egészségügy
 

- Felzárkóztatás, esélyegyenlőség.
 

A Nonprofit és civil kategóriába bármely egyesület, alapítvány, szövetség, szociális szövetkezet, valamint

magántulajdonban lévő nonprofit KKV beadhatja pályázatát.
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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
 

 

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

 

 

A pályázatról további információk érhetőek el ezen a linken.
 

 

Környezetvédelem

Környezetvédelmi hónap
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Közfoglalkoztatás
 

 

Jogszabályok,
hasznos linkek

  

Cégkapu
  

Egy hónapos programsorozat veszi kezdetét a Francia Intézetben a környezetvédelem jegyében. November folyamán

színes előadások, kerekasztal-beszélgetések és filmvetítések várják az érdeklődő közönséget. Az idei évben olyan

témák kerülnek terítékre, mint a részvételi kutatás, a légszennyezés, a fenntartható turizmus, a passzívházak és

energiahatékony épületek, végezetül az endokrinrombolókról hallhat a közönség érdekesebbnél érdekesebb

előadásokat. A környezetvédelmi hónap programjaira várják mindazokat, akik első kézből szeretnének tájékozódni a

fenntarthatósággal kapcsolatos témákban, illetve szeretnének alaposabban rálátni a franciaországi és európai

nézőpontokra.
 

Időpont: 2017. november 8 - 2017. december 1.
 

Helyszín: Francia Intézet (1011 Budapest, Fő u. 17.)
 

A programokról részletesen...
 

 

Úszó szélerőmű
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Nicola Sturgeon, Skócia miniszterelnöke hivatalosan is üzembe állította a világ első úszó, 30 megawattos

szélerőműfarmját. A Hywind Scotland nevet viselő szélfarm terveit még 2015 novemberében fogadta el a skót

kormány. A partoktól mintegy 25 kilométerre elterülő nyílt vízi szélfarm öt darab, egyenként 6 megawattos turbinából

áll, melyeket Norvégiában gyártottak le, mielőtt idén júniusban elkezdték volna felállítani a skót felségvizeken. A

várakozások szerint a farm által megtermelt villamosenergia mintegy 20 ezer család áramfogyasztását fedezheti. Az

itt alkalmazott technológia akár 800 méter mély nyílt vízi területeken is telepíthető, ami új lehetőségeket nyithat meg

a szélenergia előtt. A partmenti területek meghódítását követően a turbinák a szárazföld helyett várhatóan inkább a

nyílt óceáni vízfelületek felé fognak terjeszkedni, mivel itt általában jóval stabilabb és nagyobb szelek fújnak, ami az

egyre nagyobb turbinákat gyártó iparág számára kézenfekvő továbblépési lehetőséget jelent.
 

Bővebben...
 

 

Programok
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Elérhetőségeink 
 

Keressenek minket
 a Facebook-on

 (Civil Információs Centrum -
Budapest) is!

 
 
 Munkatársak:

 Bálint Eszter
 Mészáros Orsolya

 

Önkéntes menedzsment alapok
 

Szinte minden civil szervezet dolgozik önkéntesekkel, igénybe veszi önkéntesek munkáját, mégis kevés olyan

szervezet van, amelyik hosszú távon is sikeres tud lenni az önkéntes menedzsment területén. Az Önkéntes

menedzsment alapok című képzés első számú célja, hogy tudatosítsa és felhívja a figyelmet az önkéntesekkel való

munka sarokpontjaira, legfontosabb elemeire. A résztvevők az elméleti ismeretek mellett gyakorlati eszközöket is

elsajátíthatnak, mellyel később saját szervezetükben hatékonyabban, biztosabban tudnak majd foglalkozni önkéntes

menedzsmenttel. 
 

Időpont: 2017. november 9. és november 16., 16:00
 

Helyszín: Mozaik Zsidó Közösségi Hub (1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.)
 

Bővebben...
 

 

Diabétesz Világnap
 

A Diabétesz Világnapot minden év november 14-én ünnepeljük, ugyanis e napon született Frederick Banting, akinek

Charles Besttel közös gondolata vezetett az inzulin 1922-es felfedezéséhez. Ehhez fűződően a Sportos

Cukorbetegekért Egyesület immáron 3. alkalommal rendezi meg világnapi találkozóját 1-es típusú cukorbetegek és

családjaik számára. 
 

Mi volt az inzulin előtt? Mi volt a vércukormérő előtt? Hogyan fejlődött a diabétesz kezelése? Hol tartunk ma?
 

Szakirodalmi adatokra és sok évtizedes tapasztalatára alapozva dr. Körner Anna osztja meg ezeket az információkat.

Előadásának címe: „És mégis mozog a Föld” – diabéteszgondozás tegnap és ma, ami csupán egy, a megannyi érdekes

előadás és program közül. 
 

Az eseményre regisztrálni ezen a linken lehet.
 

Időpont: 2017 november 11., 8:00
 

Helyszín: Csepel Arany János (Kék) Általános Iskola (1213 Budapest, Szent László utca 84.)
 

Az eseményről bővebben ITT valamint ITT tájékozódhat.
 

 

Adománygyűjtési Konferencia
 

A NIOK Alapítvány és a Civil Iránytű Alapítvány szeretettel hívja a kollégákat és a civil szektor iránt érdeklődőket

konferenciájára, melynek keretében az úgynevezett „követes” adománygyűjtés (peer to peer) jellegzetességeiről,
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Cím:
 1037 Budapest,

 Hidegkuti Nándor u. 8–10.
 

 
 Telefon:

 +36 1 479 5297
 Mobil:

 +36 20 453 1800
 Email:

 cic@szazadveg.hu
 

 

hazai tapasztalatairól és lehetőségeiről tartanakhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp6y58mbp5kn3i6SD-

0IvjEFYLJbDbGgiuZ9SysxWznaCEQw/viewform közös eszmecserét a téma képviselőivel.  A követes adományszervezés

"főszereplői" a Követek, azaz olyan önkéntes adománygyűjtők, akik egy adott ügy érdekében valamilyen egyéni

vállalást tesznek, és ezen vállalásuk „apropóján” saját ismeretségi körükben, személyesen gyűjtenek adományokat az

„Ügyük” javára.  A konferencia olyan civil szervezeti vezetőknek szól, akik vagy már ismerik és csináltak követes

adománygyűjtést, de szeretnének fejlődni, tanulni mások tapasztalataiból;
 

vagy még nem tudják pontosan, hogy mi az a követes adománygyűjtés, nem csináltak még ilyet, de szükségük lenne

anyagi támogatókra, erős a motivációjuk és hajlandóak tenni is ezért.
 

Időpont: 2017. november 14., 8:30
 

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

Bővebben...
 

 

Jótékonysági főzés a Szimplában
 

A Családcentrum Alapítvány sztárséfekkel közös jótékonysági főzést szervez, melyre szeretettel várnak minden

érdeklődőt. A bevételt Teknősmosó című önismereti-és terápiás mesekönyvük kiadására kívánják fordítani. E terápiás

könyvben mese formájában csokorba gyűjtötték azokat az élethelyzeteket, nehézségeket, amelyekkel a gyermekek 10

éves korukig leggyakrabban szembetalálhatják magukat, a felnőttek számára pedig megoldási módokat, javaslatokat

tartalmaz.
 

Időpont: 2017. november 26., 9:00
 

Helyszín: Szimpla Kert (1075 Budapest, Kazinczy utca 14.)
 

Bővebben...
 

 

Élelmiszerbank jótékonysági vacsora
 

Finom ételekkel és italokkal, kellemes környezettel vár minden érdeklődőt az Élelmiszerbank különleges jótékonysági

vacsoráján, ahol egy játékos formában kialakított program keretében néhány kulisszatitokba is betekintést

kaphatnak a résztvevők. A belépő megvásárlásával a vendégek hozzájárulnak ahhoz, hogy a karácsonyi időszakban

minél több ember asztalára meleg étel kerülhessen, ugyanis egy fő a vacsorájával 250 nélkülözőn segíthet. 
 

(T)egyenek jót és foglalják le helyüket/asztalukat minél előbb! 
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Időpont: 2017. november 29., 19.00
 

Helyszín: Vakok Általános Iskolája, Nádor díszterem (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.)
 

Asztalfoglalás: https://goo.gl/forms/VV4ZKTxURTWhQbPG2
 

Bővebben...

Weboldalunk 

Kövessen minket Facebookon!

 Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzést ide kattintva hagyhat.             
                             

 Leiratkozás a hírlevélről
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