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Hírlevél
2018. május

Fontos
Eseményeink
2018. május 8., 17:00
Pénzügyi fórum:
Adatvédelmi és -kezelési
rendelet (GDPR)
Helyszín:
H13 Rendezvényközpont
(1085 Budapest, Horánszky u.
13.)
2018. május 15., 17:00
Jogi fórum:
Alapító okirat és jogszerű
működés a PTK, illetve a

GDPR
2018. május 25-től gyökeresen megváltozik az online és offline felületeken kezelt személyes adatok védelme az
Európai Unió területén, így Magyarországon is. Az Európai Parlament általános adatvédelmi rendeletének (GDPR)
legkiemeltebb része az adatok kezeléséről, felhasználásáról és védelméről szól. A GDPR szinte minden szervezetet,
intézményt érint – így a civil szervezeteket is –, ahol bármilyen módon adatokat tárolnak és/vagy dolgoznak fel.
A teljes törvény magyarul:
https://www.adatvedelmirendelet.hu/wpcontent/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3ATXT.pdf
A rendelettel kapcsolatos folyamatosan bővülő információk a www.naih.hu illetve a www.adatvedelmirendelet.hu
oldalon találhatók.

Civil törvény aktuális
szabályozása szerint, a
közhasznúság

A témával kapcsolatosan május folyamán két fórumot is tartunk a H13 Rendezvényközpontban, melyekre várjuk

visszaszerzése
Helyszín:
H13 Rendezvényközpont

befogadóképessége miatt.

(1085 Budapest, Horánszky u.
13.)
2018. május 22., 17:00
Pénzügyi fórum:
Adatvédelmi és -kezelési
rendelet (GDPR)
Helyszín:
H13 Rendezvényközpont
(1085 Budapest, Horánszky u.
13.)
2018. május 23., 8:30–
16:30
Forrásteremtés képzés
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N.
u. 8-10.)
2018. június 6., 8:30-16:30
Projektmenedzsment
képzés
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N.
u. 8-10.)
2018. június 9., 8:30-16:30
Pályázatíró képzés
(alapszint)
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N.

Önöket szeretettel! A rendezvényekre a cic@szazadveg.hu email címen szükséges regisztrálni a terem

Emlékeztető
Május 31-ig kötelező a civil szervezetek „Éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének” közzététele. A
beszámolók benyújtásához szükséges információk és nyomtatvány garnitúrák az alábbi linken érhetők el:
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-nyomtatvanyok/beszamolok
Minden év május 31-ig kötelező beadni továbbá a TAONY nyilatkozatot (amennyiben nem folytat a szervezet
vállalkozási tevékenységet), valamint nyilatkozni kell a tavalyelőtt kiutalt SZJA 1%-ok tavalyi évben történt
felhasználásáról (16KOZ jelű nyomtatvány), ezen kívül eleget kell tenni a KSH adatszolgáltatásnak is a KSH „Elektra”
rendszerén keresztül.

Pályázat
Együtt egymásért - Jótettekkel egy jobb világért

u. 8-10.)
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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.

Az idén 25 éves jubileumát ünneplő dm harmadik alkalommal hirdeti meg "Együtt egymásért – Jótettekkel egy jobb
világért" című pályázatát. A dm elkötelezetten hisz abban, hogy a civil szervezetek munkájukkal, törekvéseikkel óriási
hatást és változást tudnak indukálni a helyi közösségek életében. Az idei év különlegessége, hogy országszerte 25
szervezet kezdeményezését támogatják, egyenként 500-500 ezer forinttal. A projektek az alábbi kategóriákhoz
kapcsolódhatnak: egészséges életmódra nevelést népszerűsítő programok, szociálisan hátrányos helyzetben élő
családok és gyermekek támogatása, környezettudatos életmódra, szemléletre nevelés. A nyertes pályázatok
kiválasztása két fázisban zajlik: szakmai zsűri választja ki a 10 legjobbnak ítélt ügyet, a közönség pedig 15
pályázatnak szavazhat bizalmat a pályázati oldalon júniusban.
Pályázni a www.dm-egyuttegymasert.hu oldalon lehetséges 2018. május 31-ig.

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

Bővebben...

Állatmenhelyek és ebrendészeti telepek korszerűsítése
A Földművelésügyi Minisztérium meghirdette az állatmenhelyek, valamint ebrendészeti telepek korszerűsítését célzó
2018. évi pályázatait. A támogatás célja az engedélyezett vagy nyilvántartásba vett ebrendészeti telepek
modernizációja, bővítése, a telepen található állatok tartási körülményeinek javítása és örökbefogadási esélyük
növekedése. Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 1 000 000 forinttól 5 000 000
forintig terjedhet.
Benyújtási határidő: 2018. május 31.

További információkért
látogassanak el
honlapunkra vagy
Facebo

Bővebben...

Közfoglalkoztatás és foglalkoztatás
Kiemelt projektek, valamint állami karrierexpó Budapest Főváros Kormányhivatalának szervezésében

VEKOP-8.2.1-15-2015-00001, Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban
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Az Ifjúsági Garancia Rendszer és a keretében megvalósuló projekt célja, hogy a nem foglalkoztatott 25 év
RSSalatti
fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve hogy személyre
szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához. A program keretében a szakképzetlen fiatalok
támogatási lehetőséget kaphatnak a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés megszerzésére. A szakképzett
fiatalok esetében a munkatapasztalat megszerzéséhez, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedéshez nyújt
segítséget a program.
További információk a programról...

VEKOP-8.1.1-15 Út a munkaerőpiacra
A kiemelt projekt a 25 év feletti munkanélküliek és regisztrált álláskeresők számának csökkentéséhez, a nyílt
munkaerő-piaci foglalkoztatás bővítéséhez járul hozzá személyre szabott, foglalkoztatást támogató eszközök nyújtása
révén, valamint az álláskeresőknek és a munkáltatóknak nyújtott szolgáltatások minőségének, hatékonyságának
javításával.
További információk a programról...

Állami karrierexpó
Az

állami

vállalatok,

közszolgáltatók,

rendvédelmi

és

honvédelmi

szervek égető munkaerő problémájának

enyhítése érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala és a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos
Szövetsége a MÁV Zrt.-vel közösen első alkalommal szervezi meg Állami Karrierexpóját. A

rendezvény célja

az

álláskeresők számára hangsúlyozni az állami vállalatok által nyújtott előnyöket, úgy mint a munkahely biztonsága,
a kiszámítható előrejutási lehetőségek vagy a továbbtanulás támogatása.
Időpont: 2018. május 16.,
16., 11:00-18:00
Helyszín: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai u. 95.)
Részletek...

Lehetőség
Pro bonora fel!

Az Önkéntes Központ Alapítvány tájékoztató eseményt szervez olyan civil szervezetek számára, akik működésük
fejlesztése érdekében, illetve új projektek vagy szolgáltatások elindításának céljából szívesen együttműködnének
vállalatokkal. A program keretében tájékoztatást, információt kaphatnak arról, hogy miképp érdemes felkészülni a
szakértelmen alapuló pro bono projektekre. Az eseményre elsősorban azokat invitálják, akik korábban nem vettek
részt pro bono programon, illetve nem alakítottak még ki vállalati együttműködéseket. A GE, az Accenture, az E.ON
Hungária és a PwC Magyarország olyan szakemberei vállalták a közreműködést az eseményen, akik hatékonyan
tudnak segíteni a résztvevőknek végiggondolni, hogy mely területen, milyen projekttel tudnának sikeresen pályázni
egy jövőbeli felhívásra. Szervezetmérettől, szervezeti formától, földrajzi helytől és tevékenységi körtől függetlenül
szívesen látnak minden érdeklődőt.
Az eseményen a részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi LINKRE kattintva
lehetséges!
4., 16:00
Jelentkezési határidő: 2018. május 4.,
Időpont: 2018. május 9., 10:00-14:00
Helyszín: GE Magyarország konferenciaterme (1138 Budapest, Váci út 117-119., Váci Greens, C épület)
Bővebben...
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Helyben hogyan? – Fiatalok a Településeken konferencia
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A rendezvény két ifjúsággal foglalkozó szervezet, a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatios Ifjúságért Alapítvány
közösen szervezett eseménye, így a konferencia két projekt keretein belül valósul meg:
1. Közelítő
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság projektje, mely során a közvetlenül bekapcsolódó települések
önkormányzata és fiataljai közötti valódi párbeszéd és együttműködés kialakítása a cél. Ennek eredményeként a
döntéshozók és fiatalok közösen kezdenek el dolgozni azon, hogy miként növeljék településükön a fiatalok részvételét,
valamint azt, hogy valóban bekapcsolódjanak a strukturált párbeszéd folyamatába.
2. Ébresztő!
A Tudatos Ifjúságért Alapítvány projektje a fiatalok közös gondolkodását, a helyi szintű érdekképviselet előmozdítását,
valamint a fiatalok, a civil ifjúsági szakemberek és a döntéshozók közötti párbeszéd elindítását tűzte ki céljául. A
projekt keretében olyan ifjúsági közösségeket keresnek, akik szeretnének hasznos tudást elsajátítani ahhoz, hogy
ötleteiket, problémákra reflektáló véleményüket a döntéshozók felé továbbítani tudják.
A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi LINKRE kattintva lehetséges 2018. május
4-ig.
Időpont: 2018. május 14.
Helyszín: Budapesti Európai Ifjúsági Központ (1024 Budapest, Zivatar u. 1.)
Bővebben...

Kutatás
Út újrahasznosított műanyagból

A Macrebur nevű brit startup újrahasznosított műanyagból készít utakat. A plasztikot apró gömbökké alakítják, amiket
aztán a bitument helyettesítve raknak az aszfaltba, ezzel csökkentve a fosszilis tüzelőanyagok használatát. A cég
szerint az így készített utak olcsóbban előállíthatóak és egyszerre több problémára is megoldást nyújthatnak,
ugyanis nehezebben alakulnak ki rajtuk kátyúk, nem szakadnak be úgy, mint az alámosott aszfaltutak, és mivel
újrahasznosított műanyagról van szó, környezetkímélők is egyben.
Bővebben...
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„Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért”
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A Nemzeti Tehetség Program által életre hívott díjjal a tehetséggondozás területén kiemelkedő munkát végző
magyarországi és határon túli magyar vagy magyarországi nemzetiségi köznevelési intézményben dolgozó
pedagógusok, gyógypedagógusok, szakoktatók, felsőoktatásban dolgozó oktatók, civil szervezetek tehetségsegítői és
a tehetséggondozás területén működő szervezetek jelölhetők, akik oktatják, nevelik, segítik a gyermekeket,
tanulókat, fiatal tehetségeket. Az Új Nemzedék Központ online felületen fogadja a jelöléseket az alábbi
kategóriákban: „Kiváló tehetséggondozó”, „Kiváló tehetségfejlesztő” és „Kiváló tehetségsegítő”.
A jelöléseket megtenni az alábbi LINKRE kattintva lehetséges, melynek határideje 2018. május 7., 23:59

Bővebben...

Programok
Nyitott Ház Fesztivál
Idén májusban 7. alkalommal kerül megrendezésre a Nyitott Ház, melyen a Vigadóban éjszakába nyúlóan
várják programokkal a látogatókat, akik találkozhatnak különböző kultúrák néptáncaival és gasztronómiájával, együtt
alkothatnak a család kisebb tagjaival a gyerekfoglalkozásokon, a fenntartható design jegyében hazai tervezőkkel
találkozhatnak, részt vehetnek idegenvezetéseken, vagy bebarangolhatják a házat és a kiállításokat akár saját
tempóban is.
Időpont: 2018. május 5., 10:00-16:00
Helyszín: Pesti Vigadó (1051 Budapest, Vigadó tér 2.)
Bővebben...

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

Madarak és Fák napja
Negyedik éve ünneplik meg a természetet koncertekkel, tánccal, kiállítással és számos interaktív programmal az
erzsébetvárosiak, ahol a Kazinczy utcában működő vendéglátóhelyek újra összefognak egy élhetőbb, zöldebb,
madárcsicsergősebb, és párbeszédalapúbb belváros létrehozásáért. Nem titkoltan az is a cél, hogy megmutassák:
milyen jó, ha a Kazinczy utca teljes egészében csak a gyalogosoké, s hogy milyen hasznos volna, ha ez
állandósulhatna Erzsébetváros központjában.
Időpont: 2018. május 5., 10:00-20:00
Helyszín: 1075 Budapest, Kazinczy utca
Részletes program

Budapest100

Gyakran ismételt
kérdések

A Budapest100 egy civil városi ünnep az OSA Archívum és a KÉK – Kortárs Építészeti Központ szervezésében,
amelynek célja, hogy felhívja a budapestiek figyelmét a körülöttünk lévő város mindennapi értékeire.
A programsorozat azzal a szándékkal indult útjára 2011-ben, hogy legyen egy olyan hétvége, amikor mindenki
megismerheti és megszeretheti az őt körülvevő várost, épületeivel és a bennük lakókkal együtt. A rendezvény célja
továbbá az is, hogy már a szervezés előkészítő fázisában közelebb hozza egymáshoz a városlakókat, a szomszédokat,

Aktuális pályázatok

a generációkat.
Időpont: 2018. május 5-6.
Az ebben az évben ünneplő házak az alábbi LINKRE kattintva érhetők el.
Bővebben...

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

NANE feszt, az alternatív nőnap
Te is azt gondolod, hogy a nemek közötti egyenlőség alapvető érték és hogy az erőszakra nincs mentség? Volna
kedved együtt bulizni sok más, jófej emberrel, akik szintén ezt gondolják? Akkor irány a NANE legelső adománygyűjtő
bulija, ahol színes programokkal, koncertekkel, demokratikus DJ-kkel és frissítő fröccsökkel várnak! Ha szeretnéd
segíteni a nők elleni erőszak áldozatait, és támogatni azokat, akik fellépnek az erőszakkal szemben, akkor ott a

Közfoglalkoztatás
Subscribe

helyed!
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Időpont: 2018. május 10., 18:00-02:00
Helyszín: Anker't (1061 Budapest, Paulay utca 33.)
Bővebb infó

Jogszabályok,
hasznos linkek

Emlékhelyek Napja
Magyarország páratlan temetőjébe, a Fiumei úti sírkertbe invitálja a látogatókat a Nemzeti Örökség Intézete, akik

Cégkapu

szervezésében többféle tematikus séta közül választhatnak az érdeklődők. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy
kiadós sétára készüljenek, és az időjárási viszonyoknak megfelelően öltözzenek!
oldalon!
A séták ingyenesek, de regisztrációkötelesek az alábbi oldalon!
Időpont: 2018. május 12-13., 10:00-23:30
Helyszín: Fiumei úti Sírkert (1086 Budapest, Fiumei út 16-18.)
Bővebben...

Elérhetőségeink

Vásárolj hulladék nélkül!
Flashmobot szervez a Háztartásom Hulladék Nélkül és a JÖN Alapítvány a Lehel Piacon. Céljuk, hogy felhívják a
vásárlók és az árusok figyelmét arra, hogy csomagolás nélkül is lehet vásárolni és műanyag nélkül is van élet. A

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

résztvevőknek nincs más dolguk, mint a gyülekező időpontjában, szigorúan zöld felsőben megjelenni, hogy aztán
egyszerre áraszthassák el a piacot és lelkendeztessék meg a kofákat. Fontos, hogy mindenki hozza magával kedvenc
zsákjait, dobozait, kosarait, textil szatyrait, és semmi esetre se kérjenek zacskót a vásárláskor.
Időpont: 2018. május 13., 9:30

Munkatársak
Munkatársak::
Bálint Eszter
Homorodi Emese
Mészáros Orsolya

Helyszín: Lehel Piac (1134 Budapest, Váci út 9-15.)
Bővebben...

Európa-nap 2018

Cím
Cím::
1037 Budapest,
Hidegkuti Nándor u. 8–10.
Telefon
Telefon::
+36 1 479 5297
Mobil:
+36 20 453 1800
Email
Email::
cic@szazadveg.hu

A Tempus Közalapítvány egész nap EU-s információkkal, változatos családi és gyerekprogramokkal, karierrbörzével,
kvízekkel és különféle játékokkal várja a látogatókat. És természetesen lesznek koncertek is: fellép többek között
Hangácsi Márton, Szalonna és Bandája, a Pál Utcai Fiúk és a Budapest Bár.
A legkisebbek számos gyerekprogram közül választhatnak: lesz kézműves játszóház, ugrálóvár, népművészeti
játékok, mesesátor, koncertek és bábjáték.
Időpont: 2018. május 13., 07:00-21:00
Helyszín: 1054 Budapest, Szabadság tér
Bővebben...

Mozaik Hub képzések
Három részes kommunikációs képzéssorozatot indít a Mozaik Zsidó Közösségi Hub május közepétől egy hónapon át.
Az első nagyobb topik a Szervezeti kommunikáció témáját járja körül, ahol a résztvevők megismerkedhetnek a PR és
marketing főbb trendjeivel, a márka, a bizalom, a megítélés, az arculat, a sajtó, a közösségi média és egyéb
ismerősen hangzó fogalmak valódi értelmével. Feltérképezhetik, hogy milyen eszközök állnak a szervezet
rendelkezésére az önkéntesek toborzásától a forrásteremtésig, a rendezvényszervezéstől a lobbizásig.
A képzések ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.
Időpontok: 2018. május 15., 17., 24. 16:00-19:00
Helyszín: Mozaik Zsidó Közösségi Hub (1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.)
Bővebben...

Weboldalunk

Facebookon!
Kövessen minket Facebookon!

Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzést ide kattintva hagyhat.
Leiratkozás a hírlevélről
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