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Pályázat
Eseményeink
2017. február 13., 17:00
Jogi fórum:
Alapító okirat és jogszerű
működés a PTK, illetve a
Civil törvény aktuális
szabályozása szerint, a

Swimathon 2018
Támadt egy jó ötlete, amit megvalósítana, ha lenne hozzá legalább 1 millió Ft támogatása? Szívesen kipróbálná magát
egy itthon még újszerű, de kétszer már sikerrel debütált, jó hangulatú adománygyűjtő programon? Bővítené a
támogatói körét és adatbázisát? Szeretne egy olyan támogatói kapcsolatban együttműködni, amelyben a támogató
nem egy távoli elefántcsonttoronyból küldi a pénzt a terveihez? Ha a válasz mindezekre igen, és mindemellett a

közhasznúság
visszaszerzése
Helyszín:

Ferencvárosban lenne és/vagy ferencvárosiaknak (is) szólna a készülő projekt, jelentkezzen a Swimathon 2018

H13 Rendezvényközpont
(1085 Budapest, Horánszky u.
13.)

Benyújtási határidő: 2018. február 18.

közösségi adománygyűjtő eseményre!

2017. február 14., 17:00
Pénzügyi fórum:
Cégkapu
Helyszín:
Aranytíz kultúrház
(Budapest V., Arany János u.
10.)

2017. február 20., 18:00
Pályázati fórum
NEA-17 elszámolás
Aranytíz kultúrház
(Budapest V., Arany János u.
10.)

2018. február 27., február
28., március 1.,
12:30-14:30
Microsoft Excel - 3
alkalmas mini
képzéssorozat
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N.
u. 8-10.)

2018. február 27., február
28., március 1.,
15:00-17:00
Microsoft Word – 3
alkalmas mini
képzéssorozat
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N.
u. 8-10.)

Bővebben...

Pályázat térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatások működtetésére
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jogát fenntartjuk!
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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 időpontegyeztetés alapján
tudjuk fogadni önöket.

Pályázatot

hirdetett

az

Emberi

Erőforrások

Minisztériuma

térítésmentes

jelnyelvi

tolmácsszolgáltatások

működtetésére. A felhívásra február 28
28-ig
-ig jelentkezhetnek azok a társadalmi szervezetek, amelyek vállalják, hogy az
arra jogosult hallássérült vagy siket embereknek térítésmentes jelnyelvi tolmácsolást biztosítanak. A pályázaton
megyénként egy, a fővárosban pedig három, azaz összesen 22 szolgáltatót tudnak támogatni. Az állam a
nyerteseknek három éven keresztül - 2018. április 1-től 2021. március végéig - biztosít támogatást, az első évre
elnyerhető keretösszeg 420 millió forint. A pályázat célja, hogy lebontsa a fogyatékos emberek körül lévő akadályokat
és minden lehetséges eszközzel támogassa a teljes társadalmi integrációjukat.
Bővebben...

A Budapesti Civil
Információs
Centrum
tevékenysége és
programjai az
Emberi Erőforrások
Minisztériuma és az
Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
támogatásával
valósulnak meg a
CIC-18-0005
azonosító számú
pályázat keretében

Lehetőség
Stratégiai gondolkodás és tervezés civil szervezeteknek
A stratégiai gondolkodás és tervezés folyamatai hosszú távra adnak sorvezetőt egy szervezet minden szegmenséhez:
tevékenységéhez, stakeholdereihez, forrásaihoz és pénzügyeihez, kommunikációjához és értékelési folyamataihoz.
Általános tendencia, hogy idő, kapacitás vagy tudás hiányában nem jön létre az a stratégiai keret, amely hosszú távon
tudná

biztosítani

a

szervezetek

stabilitását,

fenntarthatóságát

és

missziójának

teljesítését.

Vajon

az

Ön szervezetének projektjei, programjai, tevékenysége egybevágnak a szervezet missziójával és stratégiai céljaival?
Ezekre a kérdésekre igyekszik választ adni 2 képzési napon keresztül a Mozaik Hub-ban megrendezésre kerülő

További információkért
látogassanak el
honlapunkra vagy
oldalunkra.
Facebook oldalunkra.

Stratégiai gondolkodás és tervezés civil szervezeteknek című rendezvény. A képzés célja, hogy az elméleti keret
megalapozása mellett, rendszereket és gyakorlati eszközöket is bemutasson, melyeket a résztvevők saját szervezetük
munkájában is fel tudnak majd használni.
8., 16:00-19:00
1. képzési nap: 2018. február 8.,
Helyszín: Mozaik Zsidó Közösségi Hub (1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.)
kötött!
A képzés díjmentes, de regisztrációhoz kötött!

Bővebben...

Tematikus kertészkedés
Ért a textilfestéshez és másoknak is szívesen megmutatná fortélyait, de nincs elegendő helye, ahol festőnövényeket
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tudnak termeszteni? Kutatási ötletének megvalósításához jól jönne egy művelhető földterület a városi környezetben?
RSS
Vegye

fel

a

(kertész)kesztyűt

és

pályázzon!

Nem

kell

mást

tenni,

mint

2018. február 15-ig

megírni

a kozossegikertek@kek.org.hu email címre azt, hogy mit és hogyan, egyedül vagy barátokkal, munkatársakkal etc.
termesztene jövő tavasztól 4 fővárosi közösségi kert valamelyikében. A projektötletek közül az adott közösségi kert
jelenlegi kertészeivel közösen választják ki a legjobbakat. A nyertes pályázókat 2018. február 23-át követően
értesíti ki a Közösségi Kertek csapata.

Bővebben..
Bővebben....

Környezetvédelem
Úton a Nulla Hulladék felé

A hulladékcsökkentés elméletben jól hangzik, de hogyan lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani? Az esemény
szervezői erre a kérdésre szeretnének választ adni egy workshop keretében, ahol is a Nulla Hulladékosok 10 pontját,
valamint a csomagolóanyagok témaköreit járják körül. A rendezvény célja, hogy kialakuljon egy olyan közösség, ahol
nulla hulladékos jó gyakorlatokat lehet megosztani egymással, hiszen együtt könnyebb, és ezzel sok időt és energiát
lehet spórolni! Ha eddig még nem vágtak bele, azért, ha már profi szinten űzik, akkor pedig azért érdemes
elmenni február 7-én 18 órára a Humusz Házba, ahol izgalmas eszmecserék mellett frissítőkkel is várják az
érdeklődőket!
Időpont: 2018. február 7. 18:00-20:00
Helyszín: HuMuSz Ház (1111 Budapest, Saru u. 11.)
Az esemény a korlátozott létszám miatt regisztrációköteles
regisztrációköteles!!
Bővebben...

Esemény
Climate-KIC Journey and Pioneers
Szeretne részese lenni Európa legnagyobb klímainnovációs közösségének és részt venni egy három- vagy öthetes
klímainnovációs nyári egyetemen? Netán szeretné kipróbálni magát pioneerként és négy-hat hétre elhagyni
komfortzónáját, hogy tapasztalatot szerezhessen egy klímainnovációs projekt tagjaként? A Klímainnovációs Közösség
szeretettel

vár

minden

érdeklődőt

információs

estjére

február

12-én,
12-én,

ahol

mindent

megtudhatnak

fenti

programjaikkal kapcsolatban, továbbá első kézből hallhatják a korábbi résztvevők és coachok tapasztalatait, valamint
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megtudhatják mi a sikeres jelentkezés kulcsa!
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A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a regisztrációs űrlapot erre a linkre kattintva érhetik el.
Helyszín: 1061 Budapest, Anker köz 2.

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

Gyakran ismételt
kérdések

A programokról bővebben...

Programok
Támogass tudatosan!
A társadalmi vállalkozások az úgynevezett szociális gazdaság fontos szereplői. Számukat, méretüket, tevékenységi
területüket, illetve tapasztalataikat tekintve nagyon sokfélék lehetnek. Abban azonban mind megegyeznek, hogy

Aktuális pályázatok

hosszú távon fenntartható megoldásokat igyekeznek nyújtani a legégetőbb társadalmi problémákra. De miért éri meg
valakinek fenntartható, a közösség érdekeit is figyelembe vevő vállalkozásokat működtetni? Hogyan lehet ilyen
vállalkozásokat alapítani? Miért fontosak ezek a vállalkozások? Ezeket a kérdéseket vitatják meg az Európa Pont
munkatársai Bombera Krisztinával (társalapító, CauseART), Kovács Imolával (képviselő, NESsT) és Lipták Orsolyával

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

(vezető, HellóAnyu!).
Időpont: 2018. február 14.
14.,, 19:00-22:00
Helyszín: Európa Pont (1024 Budapest, Lövőház u. 35.)
Bővebben...

Közfoglalkoztatás
Milyen az élhető jövő jelene?
A Gyüttment Fesztivál szervezői ezúttal egy négyrészes előadás-sorozatra invitálják az érdeklődőket a vidékre

Jogszabályok,
hasznos linkek

költözők, ökológiai rendszerváltók létkérdéseivel kapcsolatos témákban. Milyen kihívások várják azt, aki váltásra adja
a fejét? Mik a kulcskérdései? Milyen konkrét kezdeményezéseket ismerünk idehaza, és ezekben nagyjából mi a
helyzet? Az első alkalom speciális témája: Gyüttmentek az ökológiai rendszerváltozás folyamatában.
Előadó: Lányi András, író, filozófus

Cégkapu

Hozzászóló: Tuba Máté, humánökológus, MEGY Egyesület
Időpont: 2018. február 19.,
19., 17:00
Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ (1051 Budapest, Arany János u. 1.)
kötött.
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Bővebben...

Elérhetőségeink

Ritka Betegségek Világnapja
Szeretettel invitál minden kedves érdeklődőt a Ritka Betegségek Világnapja alkalmából szervezett rendezvényére a
RIROSZ (a Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Szövetsége) 48 tagszervezetével valamint a Semmelweis

Keressenek minket
a Facebook-on
(Civil Információs Centrum Budapest) is!

Egyetemmel karöltve. A program célja, hogy olyan fórumot teremtsen, ahol az érintett érdekcsoportok közösen tudják
megvitatni a ritka betegségekkel élők helyzetét, terveit. Idei fő témájuk: „A ritka betegségek kutatása és ennek
előnyei a betegek számára”.
A nap folyamán szakmai konferencia, valamint érzékenyítő programok, úgy mint betegszervezeti és kiállítói standok,

Munkatársak
Munkatársak::
Bálint Eszter
Mészáros Orsolya

fotó kiállítás, Ritka Szépségek Gyűjteménye kiállítás, Játék-Tér, kézműves foglalkozások, tombola, genetikai börze,
pszichológiai tanácsadás várják az érdeklődőket.
Részvételi szándékát az online kérdőív kitöltésével jelezheti!
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Időpont: 2018. február 24.,
24., 10:00-17:00
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Helyszín: Semmelweis Egyetem - Elméleti Orvostudományi Központ (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-43.)
Bővebben...

Weboldalunk

Facebookon!
Kövessen minket Facebookon!

Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzést ide kattintva hagyhat.
Leiratkozás a hírlevélről
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