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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a NISZ Zrt., mint a Cégkapu szolgáltatója a http://ekozig.mo.hu/cegkapu weboldalon
közzétette a Cégkapuhoz kapcsolódó oktatóvideót és tájékoztató anyagokat. Az oldal frissítése folyamatos, így a

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

jövőben is erről az oldalról lesz elérhető minden tájékoztatás a Cégkapuhoz kapcsolódóan. A Cégkaput az eügyintézésre (valódi iratok küldésére és fogadására) 2018. január 1-től lehet használni, addig természetesen az
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Megtévesztő megkeresések a civil szervezetek beszámolóival kapcsolatban
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!
Több

Rendezvényeinkre és
személyes
tanácsadásainkra a
cic@szazadveg.hu
email címen lehet
bejelentkezni, a
szervezet és a
képviselő nevének
megadásával.
A képzéseinken, mini
képzéssorozatainkon

bejelentés

érkezett

az

Országos

Bírósági

Hivatalba

(OBH),

miszerint

civil

szervezetek

megtévesztő

megkereséseket kaptak különböző gazdasági társaságoktól. E társaságok azt ajánlották, hogy ellenszolgáltatás
fejében törvényességi és gazdasági szempontból átvizsgálják, javítják a civil szervezetek beszámolóit, miáltal
megelőzhetik az esetleges retorziókat.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a civil szervezetek beszámolóival kapcsolatban az OBH feladata kizárólag azok
nyilvántartása és közzététele. Az OBH tartalmában, érdemében nem vizsgálja a beszámolókat, valamint a civil
szervezetek gazdálkodási tevékenységét sem, ilyen vizsgálatokra ugyanis nincs hatásköre. Javasoljuk, ha ilyen
tartalmú megkeresést kapnak, azt utasítsák el, illetve haladéktalanul jelezzék az illetékes törvényszéknek, vagy a
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Forrás...

Pályázat
#énjövőm
A Coca-Cola HBC Magyarország idén szeptemberben indította el #énjövőm elnevezésű programját és a tervek szerint
2020-ig 8000 fiatalnak nyújt elhelyezkedést segítő tréningeket. A program főként az önismeretre és kommunikációra,
az állásinterjú helyzetek és a visszajelzések kezelésére fókuszál. A tananyag oktatásával a felnőttoktatásban évtizedes
tapasztalatokkal rendelkező szervezetek lettek megbízva, most pedig olyan civil szervezetek számára nyitják meg a
pályázatot, akik a már zajló program kiegészítéseként képesek még több fiatalt bevonni, és számukra egy egynapos

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.

képzést megtartani. A pályázók legalább 10 olyan 18 és 30 év közötti fiatal részvételével indíthatják el a képzést, akik
sem oktatásban, sem képzésben nem részesülnek, és nem is dolgoznak. A nyerteseknek 2018. március végéig
legalább három, legfeljebb 20 ilyen képzést kell lebonyolítaniuk, amelyekért a Coca-Cola HBC Magyarország egyedi
díjat fizet, illetve ingyenesen felkészít a tananyag átadására.
A pályázat beküldési határideje: 2017. december 15.
A részletes pályázati kiírás a vállalat weboldalán érhető el.
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Lépj Velünk!
Harmadik alkalommal hirdeti meg az UniCredit Bank és az UniCredit Alapítvány, melyre olyan nonprofit szervezetek
pályázhatnak, amelyek a hátrányos helyzetű csoportok gazdasági kiszolgáltatottságának csökkentését társadalmi
vállalkozás megvalósításával és működtetésével kívánják elérni. A pályázat olyan innovatív megoldásokat díjaz,
amelyek abban segítik a hátrányos helyzetű közösségeket, hogy saját erőfeszítéseik révén, fenntartható módon
javítsanak életkörülményeiken. A program idei egyik újdonsága, hogy már a legjobb 10 pályázót is tanácsadással
segítik üzleti tervük finomításában, hogy azt a szakmai zsűri előtt sikeresen mutathassák be. A közülük kikerülő
három nyertes a pénzbeli támogatáson túl 12 hónapos szakmai mentorálást kap, hogy a sikeres vállalkozáshoz
szükséges üzleti készségeit megerősíthesse.
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A pályázatok benyújtási határideje: 2017. december 17.
A részletes kiírásról az érdeklődő szervezetek az UniCredit Bank oldalán tájékozódhatnak.

Lehetőség
Erste Higgy magadban
Az Erste Higgy magadban! pályázat a következő szakaszához érkezett: a pályaművek beérkezése lezárult, az anyagok
értékelése következik. A pályázatok közül a három legsikeresebb projekt/pályázat részesül támogatásban az Erste
Bank által. Az első pályázat közönségszavazással kerül kiválasztásra, s értelemszerűen a legtöbb szavazatot gyűjtő
projekt nyer. A voksokat december 15-ig lehet leadni elektronikus úton, a www.erstehiggymagadban.hu weboldalon
keresztül. Az Erste Bank Hungary Zrt. szakmai zsűrije ezen felül további két nyertest jelöl ki a következő szempontok
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alapján: megvalósíthatóság, egyediség, fenntarthatóság és a tervezett társadalmi szerepvállalás mértéke.
Ismerje meg a pályázók terveit, válasszon ki egyet, amelyben Ön is nagyon hisz és szavazzon rá!

Bővebben...

Kárpátok Alapítvány

RSS

Subscribe

Past Issues

RSS

A Kárpátok Alapítvány egy független nonprofit szervezet, melynek küldetése a Kárpát-medencében élő emberek és
közösségek életminőségének javítása, a régió társadalmi, etnikai, kulturális és környezeti értékeinek megőrzése és a
fenntartható fejlődés elősegítése. Az Alapítvány határokon átívelő regionális közösségi szervezetként működik és
elsősorban a Kárpátok régió magyarországi területén működő nonprofit szervezetek és helyi önkormányzatok számára
nyújt technikai, szakmai és pénzbeli támogatást, asszisztenciát.
Az alapítvány 2012 óta tagja a Transnational Giving Europe hálózatnak, amelynek célja, hogy a TGE országokban
székhellyel rendelkező adományozók (vállalatok, magánszemélyek) számára adókedvezményeik érvényesítésének
biztosításával segítse elő az Európán belüli határon átívelő adományozást. A TGE segítségével magyarországi
vállalkozások tudnak hazai adókedvezményeik érvényesítésének lehetőségével határon túlra adományozni, illetve
Magyarországon bejegyzett civil szervezetek tudnak külföldi donoroktól, támogatóktól adományokat fogadni.
További információk a Kárpátok Alapítvány-Magyarország, valamint a TGE honlapján olvashatók.
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Sozial Marie díj
A SozialMarie a legrégebbi európai társadalmi innovációs díj, amely 2005 óta minden évben 15 kiemelkedő projektet
honorál aktuális társadalmi kérdésekkel foglalkozó projektgazdák körében. Olyan kitüntetésre érdemes projekteket
díjaznak, melyek aktuális társadalmi kihívásokkal, konfliktusokkal, problémákkal foglalkozó innovatív projektet
kívánnak megvalósítani. A részvételi lehetőség nyitott magánszemélyek, informális csoportok, közösségek, civil
szervezetek, társadalmi vállalkozások, cégek és állami szervezetek, intézmények számára egyaránt. A pályázatot
kizárólag online lehet benyújtani. A www.sozialmarie.org oldalon megtalálható a Pályázati felhívás és a Pályázati
adatlap mellett a Pályázati feltételekkel és az Elbírálással kapcsolatos minden lényeges információ. További kérdések
esetén ajánljuk a GYIK áttekintését.
Beadási határidő: 2018. január 23.
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Pharrell Williams írt egy dalt, azonban csak 100 év múlva lehet meghallgatni

Az énekes a Louis XIII konyakmárkával együttműködve hozta létre a dalt, hogy tudatosítsa az emberekben, milyen
következményei lehetnek a klímaváltozásnak. Williams dalát egészen 2117-ig nem hozzák nyilvánosságra, ugyanis
a dalt egyetlen speciális lemezen rögzítették, és a palackozó üzem pincéjében helyezték el. A széf nem vízálló, így ha
a tengerek vízszintje megemelkedik, a pincét elönti a víz és a lemez megsemmisül. "Nagyon tetszik, hogy a cég ilyen
távlatokban gondolkodik. Mindannyiunknak ezt kellene tennie, és ha 100 év múlva valaki meghallgatja a dalomat, az

Információk

azt jelenti, hogy valami jobb lett" – nyilatkozta az énekes.
Forrás...
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2017. december 1. és 22. között az Ötvenhatosok terén 9-21 óráig, a Lurdy Házban pedig 10-19 óráig várják az
adományokat, elsősorban tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket, jó minőségű ruhát, könyvet, játékot,
édességet. A szervezők fontosnak tartják kihangsúlyozni, hogy a rászorultaknak tartós élelmiszerre van a legnagyobb
szükségük, így amennyiben lehetőségük van, vigyenek minél több konzervet, tésztát, lisztet, cukrot, rizst, olajat stb.
A MikulásGyár nagyon szívesen fogad játékokat, könyveket is, ám arra kérik az adományozókat, hogy olyan ruhákat,

Gyakran ismételt
kérdések

könyveket hozzanak, amelyeket maguk és gyermekük is szívesen fogadna.
Bővebben...

Civilek a társadalomért

Aktuális pályázatok

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet munkatársai azért állnak most fel az íróasztal mellől, hogy próbáljanak valami
olyat cselekedni, ami a legfontosabb természeti kötelme mindannyiunknak: takarót adni a didergőnek, ételt az éhes
embernek, nem leereszkedő baráti szót a magányosnak, büszkeséget a roma embernek, reményt a menekültnek,
emberséget az embernek. Ingyenes előadások, koncertek és kerekasztal beszélgetések várják a szociális munka iránt

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

elkötelezetteket.
Időpont: 2017. december 3., 14:00
Helyszín: Gödör Klub (1061 Budapest, Király utca 8-10.)
Bővebben...

Közfoglalkoztatás

Utcáról Lakásba - Vörös Anna kiállításmegnyitója
A mai Utcáról Lakásba Egyesület öt éve, a Város Mindenkié csoport részeként kezdett el dolgozni. Mára közel 40
ember lakhatását biztosítják, ami hatalmas lehetőség és felelősség. Nagy öröm számukra, hogy Vörös Anna az

Jogszabályok,
hasznos linkek

indulásuk óta figyelemmel és kamerájával kíséri őket, fotói által teszi széles körben ismertté az egyesület munkáját. E
fotókból készült 35 képes válogatás, ami egy vándorkiállítás és támogatói eseménysorozat keretében kerül
bemutatásra, melynek első állomása a Kelet kávézó.
A kiállítást megnyitja Gács Anna irodalmár, esztéta.
A kiállított képek megvásárolhatók.
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Időpont: 2017. december 4., 17:00

RSS

Helyszín: Kelet Kávézó és Galéria (1114 Budapest, Bartók Béla út 29.)
Bővebben...

Talent for good jótékonysági aukció
A Design Terminál összehozza a tehetségeket a jó ügy érdekében: az idei Talent for good karácsonyi aukcióhoz olyan
fiatal magyar vállalkozók, tervezők és innovátorok csatlakoztak, akik egyedi termékeikkel támogatják a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezet munkáját. Az esemény teljes bevételével, valamint a belépőjegy árával a szervezet
munkáját támogathatják.
Időpont: 2017. december 4., 18:00
Helyszín: Müpa (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.)
Bővebben...

Önkéntesek Nemzetközi Napja
Sikeresek, fiatalok és nemzetközi önkéntes programban vettek részt. Hogyan látják ezt az életreszóló élményt maguk
a fiatalok? Mi az önkéntesség szerepe egy olyan nemzetközi szervezetnél, mint az Unicef? Mit tart fontosnak egy nagy
nemzetközi cég HR igazgatója?
Ünnepeljük együtt az önkéntességet és az EVS programot 2017. december 5-én, a Önkéntesek Nemzetközi Napján! A
program fókuszában idén a szolidaritás és önkéntesség témája áll, a programszervezők célja, hogy inspirálják a
résztvevőket, valamint helyzetképet adjanak arról, hogy milyen trendek, lehetőségek és kihívások vannak jelenleg
ezen a téren. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 2017. december 1. péntekig lehet az
alábbi linken.
Időpont: 2017. december 05., 17:00
Helyszín: A38 Hajó (1117 Budapest, Petőfi híd, budai hídfő)
Bővebben...
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Szent Miklós nap alkalmából vidám reggeli indítóprogramra invitál minden sportszeretőt a Zuglói Civil Ház. A
rendezvény célja a sportolásra illetve az egészségesebb életmódra történő figyelemfelhívás. A nevezés feltétele, hogy
a távot Mikulás jelmezben vagy egyéb Mikulás kiegészítőben fussák a jelentkezők. A résztvevők teát és
ropogtatnivalót kapnak a futás után, valamint Állatkerti belépőket és egyéb ajándékokat sorsolnak ki közöttük.
Átöltözéshez és csomagmegőrzéshez helyiséget is biztosítanak a szervezők.
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni a referens.civilhaz@cserepeskft.hu címen lehet.
Időpont: 2017. december 05., 8:00
Rajt és cél: Zuglói Civil Ház (1144 Budapest, Csertő park 12.)
Bővebben...

Erste Higgy Magadban! Karácsonyi Vásár
Jön, jön jön… December 7-8-án Karácsonyi Vásár!
A Mikulás épphogy csak eltűnik a kertek alatt, a Népfürdő utca környékén máris új csoda készül!
A kiállítók - számos társadalmilag hasznos projekt megvalósítói - két délutánon át varázslatos karácsonyi vásárhangulattal és saját termékeikkel várnak minden érdeklődőt az Erste Torony tövében.
Helyszín: Erste Tower (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)
Bővebben...

Fáztál te már igazán?
Ma Magyarországon több mint 100 000 kutya kóborol, körülbelül 15 000 él állatvédők gondozásában, több száz
kutyának pedig nincs háza a menhelyeken, ezért a Hangya Közösség és a Cofidis Magyarország munkatársai úgy
gondolták, karácsony alkalmából néhányukat meglepik egy új házzal. Szeretettel várják a csatlakozni, segíteni
vágyókat december 9-én a vidéki menhelyeket támogató workshopjukra, ahol kutyaház festés és kutyajáték készítés
mellett érdekes beszélgetésekkel és izgalmas előadásokkal tarkított programok várják az érdeklődőket és négylábú
barátaikat.
A belépés mindenki számára ingyenes.
Időpont: 2017. december 9., 9:30
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Helyszín: Noha stúdió és alkotóműhely (1137 Budapest, Pozsonyi út 12.)
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Bővebben...

Online kommunikáció képzés
Egynapos, ingyenes képzési lehetőséget kínál civil szervezeteknek a Mozaik Hub, mely kiemelten fókuszál az online
kommunikációra és felületekre, a tudatos tervezésre, valamint a tudatos használatukra. Szó lesz a célcsoportok
meghatározásáról, a szervezeti kommunikáció megtervezéséről, egyes csatornák (Facebook, honlap, hírlevél)

Elérhetőségeink

kialakításáról és használatáról, valamint röviden arról is, hogyan lehet ezeket a felületeket adománygyűjtésre
használni.
A képzést Ujvari Panna, a NIOK Alapítvány kommunikációs vezetője tartja.
A képzés ingyenes, de regisztrációhoz kötött: http://mozaikhub.hu/hu/events/onlinekommunikacio-2017osz

Keressenek minket
a Facebook-on
(Civil Információs Centrum Budapest) is!
Munkatársak:
Bálint Eszter
Mészáros Orsolya

Időpont: 2017. december 11., 9:30
Helyszín: Mozaik Zsidó Közösségi Klub (1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.)
Bővebben...

Együtt könnyebb jótékonysági est
Az Oltalom Karitatív Egyesület kiterjedt hajléktalan-, család- és idősellátást végez közel 30 éve, lelkiismereti ügyüknek
tekintik a lelkileg és szociálisan elhagyott, kiszolgáltatott vagy veszélyeztetett élethelyzetben levő csoportok és

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

egyének (hátrányos helyzetű gyermekek, hajléktalanok, katasztrófa által sújtottak, szegények, betegek és
magányosok) támogatását. December 14-én adománygyűjtő estét szerveznek, ahol neves művészek
közreműködésével szeretnének minden egyes támogatójuknak köszönetet mondani. Az 5000 és 10000 forintos jegyek

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

megvásárlásával mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a rászoruló emberek megfelelő orvosi ellátásban részesüljenek.
Időpont: 2017. december 14., 19:00
Helyszín: Átrium Filmszínház (1024 Budapest, Margit körút 55.)
Bővebben...
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Ha karácsony, akkor meglepetés. A Fesztiválzenekar idén sem szokványos koncerttel ünnepel december 26-án,
ugyanis a közönség döntheti el, milyen darabok hangozzanak el az ünnepi hangversenyen, maguk állíthatják össze az
este programját egy ízekkel teli zenei étlapról.
A Budapesti Fesztivál Zenekar talán az egyetlen szimfonikus zenekar a világon, melynek zenészei egyszerre játszanak
nagyzenekari darabokat, kortárs és barokk kamaraműveket, jazzt és népzenét, énekelni, sőt némelyek táncolni is
tudnak, és bármikor zenét csiholnak elő néhány festékes vödörből vagy akár egy gyűszűből! Vezényel és varázsol:
Fischer Iván
Időpont: 2017. december 26.
Helyszín: Budapest Kongresszusi Központ (1123 Budapest, Jagelló út 1-3.)
További információ és jegyvásárlás...

Weboldalunk

Kövessen minket Facebookon!

Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzést ide kattintva hagyhat.
Leiratkozás a hírlevélről
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