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Éves beszámoló és Cégkapu

2018. március 7., 17:00
Pénzügyi és
forrásteremtési fórum
SzJA 1%: kampányolás és
pénzügyi elszámolás
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N.
u. 8-10.)

2018. március 13., 10:00
Foglalkoztatási és
közfoglalkoztatási
programok
Helyszín:
Aranytíz Kultúrház
(Budapest V., Arany János u.
10.)

2018. március 14., 10:00
Pályázati fórum
NEA-17 elszámolás
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N.
u. 8-10.)

2018. március 14., 16:00
Pályázati fórum
NEA-17 elszámolás
Helyszín:
Aranytíz Kultúrház
(Budapest V., Arany János u.
10.)

2018. március 19., 17:00
Jogi fórum:
Alapító okirat és jogszerű
működés a PTK, illetve a
Civil törvény aktuális
szabályozása szerint, a
közhasznúság
visszaszerzése
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N.
u. 8-10.)

Tájékoztatjuk a civil szervezeteket, hogy amennyiben rendelkeznek elfogadott 2017-es éves beszámolóval, azt akár
már a Cégkapun keresztül is megküldhetik az Országos Bírósági Hivatalnak (OBH). A szolgáltatás megkönnyíti a
szervezetek és az OBH közötti kapcsolatfelvételt, hiszen minden dokumentum a szervezet által igényelt, biztonságos,
hiteles tárhelyre érkezik. Cégkapu regisztrációhoz segítséget, tájékoztatást az alábbi linkeken keresztül vehetik
igénybe: https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html
https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html,,

http://birosag.hu/media/aktualis/cegkapu-civil-

szervezeteknek
Felhívnánk továbbá a figyelmet arra, hogy a beszámolókhoz szükséges aktualizált nyomtatványokat immáron új
helyen
helyen,, az alábbi linkre kattintva érhetik el!

Pályázat
Művészeti szakmai programok megvalósításának támogatása
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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 időpontegyeztetés alapján
tudjuk fogadni önöket.

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális
értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú
művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető
támogatást. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, az elnyerhető összeg alsó határa 300.000, felső
határa pedig 1.000.000 forint. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását a támogató nem írja elő.
keresztül, 2018. március 19. 23:59-ig lehet benyújtani!
A pályázatot az alábbi linken keresztül,
Bővebben...

Ön választ, mi segítünk

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

A TESCO-GLOBAL Zrt. a Magyar Adományozói Fórum és az Ökotárs Alapítvány közreműködésével negyedik
alkalommal hirdeti meg "Ön választ, mi segítünk" című pályázatát, melynek célja a helyi közösségek igényeire
épülő és részvételével megvalósuló programok támogatása az alábbi területeken:
-

a

helyi

közösségek

környezetének

megszépítésére,

valamint

a

közösségi

élet

előmozdítására

irányuló

kezdeményezések támogatása;
- oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek számára;
- egészséges életmód, egészségmegőrzés–egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítását célzó projektek.
A pályázat során olyan programokat keresnek, ahol a megvalósítani kívánt ötlet kapcsán a helyi közösség tagjaival
együtt végzett igényfelmérés történt, a projekt a helyi közösség tagjaival együtt kerül megtervezésre és
megvalósításra, valamint együtt gondoskodnak majd a projekt fenntarthatóságáról.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29.

További információkért
látogassanak el
honlapunkra vagy
oldalunkra.
Facebook oldalunkra.

Bővebben...

Közfoglalkoztatás és foglalkoztatás
A Szolgáltató Kormányhivatal Modell bevezetésével kapcsolatos felmérések eredményei
2017 tavasza óta Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) az ország valamennyi megyei kormányhivatalához
hasonlóan gyakorlati lépéseket tesz a közigazgatási szolgáltatásainak fejlesztése érdekében. A jelzett projekt a
„Szolgáltató Állam” megvalósításának folyamatában kifejezetten a szolgáltató szemléletű kormányhivatal kialakítását
célozza. A Szolgáltató Állam hiteles jelenléte az állampolgárok számára akkor érzékelhető, ha a közigazgatással való
találkozásukkor, az ügyintézés során megtapasztalják az adott szervezet állampolgár-központú kultúráját és azt a
szemléletmódot, melynek középpontjában az ügyfél áll. E gondolatiság jegyében szerveződött a BFKH-ban az a
véleményfeltáró munka, melynek célja az ügyfelek, partnerek álláspontjának megismerése a hivatali tevékenység
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A felmérésről, valamint annak eredményeiről bővebben az alábbi linkre kattintva olvashatnak.

Állás- és szakképzési börzék Budapest Főváros Kormányhivatalának szervezésében
Tanulj SzakMÁt!
Budapest Főváros Kormányhivatala a munkaerő-piaci integrációt segítő és prevenciós feladatai körében 2018.
7-én harmadik alkalommal szervezi meg „Tanulj SzakMÁt! Pályaorientációs és Szakképzési Börze”
március 7-én
elnevezésű rendezvényét. A börzén a Főváros 5 Szakképzési Centrumának közel 50 szakképzési intézménye, további
13 nem állami fenntartású szakképző iskola, 7 felnőttképzést folytató képző intézmény 14 munkáltató és szakmai
szervezet vesz részt kiállítóként. A program a kiállítók által kínált információkon túl segítséget nyújt a szakképzési
rendszerben való eligazodásban, a megfelelő szakma kiválasztásában.
A rendezvény mindenki számára ingyenes!
Időpont: 2018. március 7., 9:00-16:00
Helyszín: MOM Sport Központ (1123 Budapest, Csörsz u. 14.)

Állásbörze a XVIII. kerületben
A VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú, Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt keretében Budapest
Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály és Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala
állásbörzét tart. Az esemény célja, hogy elősegítse a munkaadók és munkavállalók közötti kapcsolatfelvételt, alkalmat
biztosítson a közvetlen és személyes találkozásra. A börzén az érdeklődő álláskeresőknek bemutatják az Út a
munkaerőpiacra projekt által nyújtott lehetőségeket.
Időpont: 2018. március 8., 9:00-12:00
Helyszín: Rózsa Művelődési Ház (1183 Budapest, Városház u. 1–3.)

Állásbörze a VIII. kerületben
A VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt keretében Budapest Főváros
Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály és Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala állásbörzét
tart a Kesztyűgyár Közösségi Házban. Az rendezvény célja, hogy elősegítse a munkaadók és munkavállalók közötti
kapcsolatfelvételt, alkalmat biztosítson a közvetlen és személyes találkozásra. A börzén az érdeklődő álláskeresőknek
bemutatják az Út a munkaerőpiacra projekt által nyújtott lehetőségeket.
Időpont: 2018. március 22., 9:00-12:00
Helyszín: Kesztyűgyár Közösségi Ház (1084 Budapest, Mátyás tér 15.)

Lehetőség
Nemzetközi képzések az Erasmus+ programban
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Nemzetközi ifjúsági cserét szervezne? Vagy a fiatalok vállalkozókészségének fejlesztéséhez keres jó gyakorlatokat?
Szüksége lenne pár kreatív kommunikációs tippre? Érdekli, hogyan hozhat változást helyi szinten? – csak néhány
téma a Tempus Közalapítvány Erasmus+ programhoz kapcsolódó aktuális nemzetközi képzési kínálatából, melyek
különböző európai helyszíneken valósulnak meg, Spanyolországtól Észtországig, Izlandtól Máltáig. Az Erasmus+
nemzeti irodája amellett, hogy a program nemzeti szintű megvalósításáért felel, a hazai ifjúsági munka fejlődését is
támogatja európai szintű együttműködéseken alapuló nemzetközi képzési lehetőségekkel. Ha még nem pályázott az
Erasmus+-ban és nem tudja, hogyan kezdjen neki, ha már aktív a helyi ifjúsági munkában, de nemzetközi porondra
lépne,

ha

nemzetközi

együttműködne

más

jó

gyakorlatokat,

szektorokkal:

a

új

módszereket

nemzetközi

ismerne

képzések

Önnek

meg,

ha

szólnak!

az
Az

oktatásban
állandóan

dolgozik,

frissülő

de

képzési

linken.
kínálat elérhető ezen a linken.
Bővebben...

Kutatás
Magyarországon teszteli szuperhálózatát a Facebook

Budapesten és Kuala Lumpurban teszteli a Facebook vadiúj hálózati fejlesztését, a Terragraph névre hallgató
rendszert, aminek magyarországi partnere a Telekom lesz és amelynek segítségével vezetékek nélküli hozzáférést
szeretnének eljuttatni a felhasználókhoz. A technológia fő előnye abban rejlik, hogy nem kell annyit egyeztetni a
házmesterekkel, kevesebb kábelt kell lerakni, hiszen az utcai infrastruktúráról közvetlenül a lakásokba lehet majd
eljuttatni a gyors netet. Az új technológia a jövőben megépülő 5G hálózatnak is fontos része lehet. Miután mindent
kikísérleteztek, a technológiára épülő Telekom Virtual Fiber szolgáltatás 2020-ban kerülhet kereskedelmi forgalomba a
nemzetközi piacokon.
Bővebben...

Környezetvédelem
Műanyagböjt
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megjelentetnének
hírlevelünkben és
Facebook
oldalunkon!
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A Hamvazószerdától Húsvétig tartó időszak alatt keresztények milliói világszerte böjtöt tartanak. Ezekben a hetekben
lemondanak például a csokoládéevésről, hétvégi bulizásról, Facebookozásról. Az Anglikán Egyház magasabbra tette a
mércét: Sir David Attenborough szavát követve arra kéri 25 millió hívét, hogy az egyszer használatos műanyagokra
mondjanak nemet Húsvétig. Világszerte évente 300 millió tonna műanyagot gyártanak, és ennek felét csupán
egyetlen alkalommal használják. Nem csoda, hogy percenként 8 tonna műanyag kerül az óceánokba. Attenborough a
BBC Kék bolygó II sorozatában emelte föl szavát a mindent elárasztó műanyag-hulladék ellen. Ennek hatására II.
Erzsébet királynő is elrendelte, hogy a Buckingham palotában mostantól kerüljék a műanyagtárgyakat. Az Anglikán
Egyház nemcsak a felhívást tette közzé, hanem mindennap egy jó ötlettel segíti is híveit a műanyagböjtben.
Bővebben...

Gyakran ismételt
kérdések

Programok
Vállalkozz okosan!
Statisztikák szerint az újonnan alapított cégek várható élettartama évről évre kisebb, azaz többségük már az öt éves
kort sem éri meg. A Spin-Off Klub jubileumi évének első vendége Vecsenyi János lesz, aki legújabb, Petheő Attilával

Aktuális pályázatok

közösen jegyzett menedzsment könyvében 12 lépésben foglalja össze melyek azok a teendők, amelyeket nem árt
kipipálni még az első céges csapatépítő előtt. Ebből a 12 pontból kaphatnak az érdeklődők egy tömör és lendületes
ismertetőt március 5-én 18:00 órától a Spin-Off Klub helyszínén a B32-ben. A Spin-Off Klub minden eseménye
nyilvános és ingyenes.

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

Időpont: 2018. március 5., 18:00-20:00
Helyszín: Spin-Off Klub (1111 Budapest, Bartók Béla út 32.)
Bővebben...

Közfoglalkoztatás

Újra kortárs építészet és design a filmvásznon!
A Kortárs Építészeti Központ szervezésében immár 10 éve dolgoznak azon, hogy évről évre elhozzák Budapestre a
legjobb építészettel és a várossal foglalkozó filmeket, melyek Magyarországon kizárólag a Budapesti Építészeti
Filmnapokon láthatók.

Jogszabályok,
hasznos linkek

Részletes program, filmleírások és előzetesek az alábbi linkre kattintva érhetők el!
Időpont: 2018. március 8-11.
Helyszín: Toldi Mozi (1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 36-38.)

Cégkapu

Hogyan indítsunk webáruházat?
Ingyenes szemináriumot hirdet a WebShop Experts, melynek keretében igyekeznek lefedni minden területet, amire
egy átlagos e-kereskedőnek csak szüksége lehet egy webáruház indításához: Mennyi munkával és pénzzel jár egy
webáruház működtetése hosszú távon? Mik a trendek jelenleg hazánkban, mi várható a következő években? Mennyibe
kerül egy webáruház, és miért vannak akkora különbségek árban? Mit lehet és mit nem lehet eladni egy webáruház

Elérhetőségeink

segítségével? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphatnak választ a szemináriumon azok, akiknek még nincs
webáruháza, de szeretnék kivenni a részüket az internetes kereskedelem előnyeiből, netán szeretnének több vásárlót,
azaz több bevételt a már meglévő üzletükbe vagy szívesen konzultálnának személyesen egy sokéves tapasztalattal
bíró webáruház szakértővel.

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

Időpont: 2018. március 14. 15:00-19:00
Helyszín: Lurdy ház (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)
Jelentkezési lap és bővebb információ...
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II. Országos Állatvédelmi- és Állatjóléti Konferencia
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A két állatvédelmi országos ernyőszervezet, a Magyar Állatvédők Országos Szervezete és a Magyar Állatvédő és
Természetbarát Szövetség szeretettel invitál minden érdeklődőt, aki az állatvédelem területén bármilyen jelentős,

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

vagy jelentéktelennek látszó, de hasznos feladatokat végez. Szükséges, hogy ez a mindig formálódó közösség egy
olyan közösen deklarált, mindenki által elfogadott álláspontot képviseljen, mely tovább erősíti az összetartozást. Az
Országos Állatvédelmi- és Állatjóléti Konferenciák ezt az erősödést, a közös álláspont meghatározását
igyekeznek segíteni az előadásokon és az azt követő konzultációkon keresztül.

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

A konferencián való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, hozzájárulási díj: 1.000 Ft (amely tartalmazza a
konferenciaanyagot, valamint a büfét és az ebédet).
A jelentkezési lapot, valamint az esemény részletes programtervét erre a linkre kattintva érhetik el!
Időpont: 2018. március 17. 9:00-17:00
Helyszín: Állatorvostudományi Egyetem (1078 Budapest, István utca 2.)

Weboldalunk

Facebookon!
Kövessen minket Facebookon!

Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzést ide kattintva hagyhat.
Leiratkozás a hírlevélről
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