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Eseményeink
2018. június 9., 8:30-16:30
Pályázatíró képzés
(alapszint)
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N.
u. 8-10.)
2018. június 12.,
12.,
10:00-12:00 és 16:0018:00
CSR workshop: Netre Fel!
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány

KSH adatszolgáltatás
A törvény által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget idén a civil és egyéb nonprofit szervezeteknek meghosszabbított
határidővel, 2018. június 10-ig kell teljesíteniük. A 1156-os számú „Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit
szervezetek tevékenységéről” című űrlap kitöltése valamennyi civil szervezet számára kötelező, melyet kizárólag
elektronikus úton, a Központi Statisztikai Hivatal ELEKTRA rendszerén keresztül lehet megtenni, ezen a linken.
Az elektronikus kérdőív hossza szervezetenként eltérő lehet, mivel bizonyos információkat csak a tagsággal, illetve
foglalkoztatottakkal rendelkező szervezetektől kérdeznek meg.
A nonprofit szektor 2016-ra vonatkozó statisztikai adatai itt olvashatók
olvashatók..

Pályázat

(1037 Budapest, Hidegkuti N.
u. 8-10.)
2018. június 13.,
13., 17:00
Pénzügyi fórum:
Adatvédelmi és -kezelési
rendelet (GDPR)

Nincs B-Terv

Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N.
u. 8-10.)
2018. június 30., 8:3016:30
Pályázatíró képzés (haladó
szint)
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N.
u. 8-10.)

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

Pályázatot írt ki a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány kis- és középméretű civil szervezetek számára. Olyan civil
szervezetek pályamunkáit várják, amelyek:
1. a klímaváltozáshoz kapcsolódó veszélyekre hívják fel a figyelmet és készen állnak arra, hogy tegyenek a magyar
társadalom ellenálló képességének javításáért;
2. a fenntartható fejlődés témában dolgoznak azért, hogy motiválják a civil társadalmat - elsősorban a fiatalokat arra, hogy aktív résztvevői legyenek a fenntartható gyakorlatok alkalmazásának, valamint ösztönzik a fenntartható
viselkedési mintákat.

képzéssorozatainkon
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ésSubscribe
workshopjainkon
limitált létszámú
érdeklődőt tudunk
fogadni, a regisztrálás
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A pályázaton elnyerhető maximális összeg 18 millió forint, beküldési határidő: 2018. június 29.

A személyes
tanácsadásainkon fél
órás időközökben,
előzetes időpontegyeztetés alapján
tudjuk fogadni önöket.

Digitális Esély 2018
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A pályázati dokumentáció az alábbi weboldalról érhető el: https://hu.noplanetb.net
Bővebben...

A fenntartható jövő záloga az oktatás, hisz adott helyzetben a változtatni tudás, a világban fellelhető lehetőségek
felfedezése éppen a megfelelő oktatásnak köszönhető. Az oktatás ösztönzésével a SAP Hungary Kft. hozzájárul a helyi
közösségek

mindennapi

életének

könnyebbé

tételéhez:

a

társadalomban

való

boldoguláshoz,

az

emberek

életminőségének javításához. Ez a sikeres jövő (felzárkózás és társadalmi befogadás) záloga, mely versenyképességet
biztosít a fiataloknak a foglalkoztatás világában. A Digitális Esély elnevezésű pályázatra olyan Magyarországon

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

működő és nyilvántartott közhasznú szervezetek (alapítványok, gyermekotthonok stb.) jelentkezését várják, akik a
szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek digitális felzárkózását, valamint infokommunikációs oktatását segítő
programokat tűztek ki célul és ehhez keresnek megfelelő forrást.
A pályázatok beküldése emailen keresztül történik, egyidejűleg az alábbi email címekre:
digitalisesely2018@nhit.hu
digitalisesely2018@nhit.hu,, gergely.karkiss@sap.com
Határidő: 2018. július 2., 24:00

További információkért
látogassanak el
honlapunkra vagy
oldalunkra.
Facebook oldalunkra.

Bővebben...

Közfoglalkoztatás és foglalkoztatás
Nyári diákmunka elősegítése
Idén ismételten meghirdetésre került a Nemzetgazdasági Minisztérium által korábbi években indított „Nyári
diákmunka” program. A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához
jutását, és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A célcsoportba azok a
nappali tagozaton tanuló diákok tartoznak, akik a program kezdő időpontjában már betöltötték a 16. életévüket,
befejezésekor pedig még nem töltik be 25. életévüket, ezen túlmenően közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba
vételüket, és foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek. A kerületi járási hivatal
foglalkoztatási osztálya a program keretében a közvetítést kérőként regisztrált diákok számára általános és a helyi
sajátosságokra is kitérő munkaerő-piaci információt nyújt, ezt követően a beérkezett munkaerőigények alapján az
esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével munkaközvetítést végez a legoptimálisabb elhelyezés érdekében.
Bővebb felvilágosításért az illetékes kerületi hivatal foglalkoztatási osztályához fordulhatnak:
http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=bp_elerhetosegek
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Lehetőség
Hankook abroncsadományozás

A Hankook Tire Magyarország Kft. 2018-ban is meghirdeti abroncsadományozási programját, mellyel a társadalom
számára fontos tevékenységet végző országos és/vagy helyi hatókörű szervezeteket szeretné támogatni. A program
keretében a társaság olyan kisebb alapítványoknak és egyesületeknek nyújt segítséget, amelyek méretükből fakadóan
más módon ritkán és csak nagy erőfeszítések útján jutnának támogatáshoz. A támogatás formája a társaság által
gyártott gumiabroncsok: minden szervezet legfeljebb 12 darab, azaz 3 garnitúra gumiabroncsra adhatja le igényét,
ezzel is elősegítve a civil szervezetek közúti közlekedésének biztonságát.
A pályázati időszak: 2018. április 25 – 2018. július 20-ig tart.
Bővebben...
Legyél a mi nagyink!
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Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány egy Európában is speciálisnak számító Egyszülős Központot hozott létre az
Üllői út és a Mária utca sarkán, ahol az egyedülálló szülők megannyi területen kaphatnak segítséget. A központ egyik
induló projektje a "Legyél a mi nagyink!", amely azon elgondoláson alapszik hogy minden unokának szüksége van
nagyira és minden nagyinak szüksége van unokára, hiszen egymástól lesznek azok, akik: unokák és nagyik. Néha ez
azonban nem sikerül: ha a másik elment, messze él vagy soha nem is volt. Sok egyszülős családból hiányzik egy
támogató nagyszülő, és sok nagyszülő mellől hiányzik a támogató család. Nekik szól ez a program. Hogy minden sütit
sütő, mesekönyvet lapozgató vagy simogató kezet megfoghasson egy másik, sokkal kisebb kéz és azt mondhassa:
legyél a mi nagyink.
Ha jelentkezni szeretne a "Legyél a mi nagyink program"-ra, akkor a családot kereső nagyik vagy nagyit kereső
családok közé felteszik az elérhetőségét, így Ön is kereshető lesz mások számára és felvehetik Önnel a kapcsolatot. A
központ egyelőre az online kapcsolatfelvételt tudja támogatni, de nyitás után szeretnének lehetőséget biztosítani a
személyes kapcsolatfelvételre is.
Bővebben...

Kutatás
Kutyakereső alkalmazás
A Magyar Állatorvosi Kamara adatai alapján jelenleg Magyarországon kb. 1,5 millió mikrochippel rendelkező kutya él,
és az elveszett kedvencek megtalálását nagyban segítik az állatbarát helyeken kihelyezett ingyenesen használható
mikrochip-leolvasók. A Vigyél Haza Alapítvány kezdeményezése révén csupán Budapesten évente több mint 200
elkóborolt kutyát tudnak beazonosítani és visszajuttatni az eredeti gazdájához. A most országossá váló hálózat
segítségével reményeik szerint még több állaton segíthetnek. Az Alapítvánnyal karöltve a MOL országszerte 50
töltőállomáson helyez ki ilyen ingyenesen elérhető eszközt, mellyel könnyedén leolvasható az állat azonosító adatai,
amelyeket a programban részt vevő önkéntes állatorvosok kezelnek az erre szolgáló adatbázisban, majd felveszik a
kapcsolatot a kedvencek gazdáival. A töltőállomásokkal együtt így már országszerte 120 helyszínen található
alkalmazásában.
mikrochip-leolvasó. A helyszínek listája elérhető a Vigyél Haza Alapítvány kutyakereső alkalmazásában.
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Ökosütő

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

Gyakran ismételt
kérdések

Csak ki kell nyitni, behelyezni az ételt, majd a nap felé fordítani, és így kevesebb mint fél óra alatt el is készülnek az
ízletes fogások – ilyen egyszerűen működik az a mobilgrillező, melyet a környezetbarát sütők új mércéjeként tartanak

Aktuális pályázatok

számon. Külön öröm, hogy az innovatív találmányt hazánkban álmodták meg. A GoSun névre keresztelt eszköz
működése leginkább a napkollektoréhoz hasonlít, hiszen a nap hőenergiáját hasznosítja. A szerkezet „lelke” egy
boroszilikát üvegből készülő vákuumcső (ebbe kerül az étel), amely nemcsak tökéletes szigetelőként működik, de
rendkívül tartós is. A nap fényéből nyert hőenergia percek alatt tűzforróra melegíti a cső belsejét, elérve akár a 291

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

Celsius-fokos hőmérsékletet is! Így akár fél óra is elegendő ahhoz, hogy két fő számára elkészüljenek a sült, párolt
vagy épp főzött finomságok. A grillező remekül szigetelő vákuumcsövének másik óriási előnye az, hogy miközben
belsejében kavarog a forróság, külső felülete végig hideg marad. A környezetbarát működés némi zöldmarketinggel is
meg van támogatva, ugyanis a gyártó vállalja, hogy minden egyes eladott mobilsütő után elültet 20 fát.
Bővebben...

Közfoglalkoztatás

Környezetvédelem
EU műanyag stratégia

Jogszabályok,
hasznos linkek

Cégkapu

Elé h tő
ő é

i k

Elérhetőségeink
Subscribe
Past Issues

RSS

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

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

Szigorúbb uniós szintű szabályokra tett javaslatot a műanyaghulladék mennyiségének visszaszorítása érdekében az
Európai Bizottság: betiltanák azon egyszer használatos műanyag termékek árusítását, amelyek könnyen és olcsón
helyettesíthetők. Az EU most a tíz legelterjedtebb egyszer használatos műanyag termékre, illetve az elvesztett vagy
szándékosan otthagyott halászeszközökre összpontosít, ugyanis ezek együttesen felelősek a tengeri hulladék 70
százalékáért Európában. A tervezet értelmében betiltanák egyebek mellett a műanyag fültisztító pálcikákat,
evőeszközöket, tányérokat, szívószálakat, italkeverőket és léggömbpálcikákat, amelyeket kizárólag fenntartható
anyagokból lenne szabad készíteni. A brüsszeli testület tájékoztatása szerint azoknál a termékeknél, amelyeknél
egyelőre nem állnak rendelkezésre alternatívák, a hangsúly a használat korlátozásán lesz a tagállami intézkedések, a
gyártókra vonatkozó követelmények, valamint a hulladékgazdálkodási előírások révén. Az EU országainak 2025-re
gondoskodniuk kell az egyszer használatos műanyag flakonok 90 százalékának begyűjtéséről. Emellett csökkenteniük
kell majd a műanyag élelmiszertárolók és poharak használatát, ahogy előírhatják például azt is, hogy egyszer
használatos műanyag termékeket ne lehessen ingyenesen kínálni.
Bővebben...

Programok
JÁTÉKVARRÁS EGY MOSOLYÉRT
Az Új Akropolisz Filozófiai Iskola önkéntesei szeretettel várnak minden csatlakozni vágyót életkortól, kézügyességtől
függetlenül kötetlen délutáni programjukra, melyen a Tűzoltó utcai Gyermekklinika kis gyógyulói számára varrnak
vidám, színes mesemintás zsákokat az infúziós palackokra.
Időpont: 2018. június 10., 15:00–18:00.
Helyszín: Új Akropolisz Filozófiai Iskola
(Budapest VIII., Rigó u. 6–8.
6–8.))
Bővebben..

NYÁRKÖSZÖNTŐ JÓTÉKONYSÁGI SÉTAHAJÓZÁS ÉS VACSORA
Tudta, hogy ma Magyarországon minden 5. gyermek funkcionális analfabéta?
El tudják olvasni a betűket, szavakat, de a szöveget, amit olvasnak, nem értik. Ezzel a problémával vette fel a harcot
a United Way, akik most jótékonysági programjuk bevételével támogatják a gyerekek
készségfejlesztését. KönyvForgató programjukkal a rászoruló gyerekek az élménypedagógia eszközeivel sajátíthatják
el az értő olvasást. A jótékonysági estre megvásárolt minden belépővel most egy gyermek közelebb kerül az
álmaihoz!
Időpont: 2018. június 15., 18:30–22:30.
Helyszín: Ludwig Rendezvényhajó
(Budapest XIII., Jászai Mari tér)
Bővebben..

ONLINE MARKETING CIVIL SZERVEZETEKNEK
Ezt a workshopot azoknak ajánljuk, akik olyan gyakorlati ismereteket szeretnének szerezni, amivel a jövőben még
hatékonyabb online kommunikációs kampányokat folytathatnak social media felületeiken. A workshopon való részvétel
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feltétele egy Google AdWords fiók és Facebook oldal megléte. A workshopot a NIOK Alapítvány online kommunikációs
RSS
szakembere tartja.
A képzés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Időpont: 2018. június 15., 10:00–16:00
Helyszín: Budapest V., Ferenciek tere 7–
7–8.
Bővebben...

MOZGÁS ÉJSZAKÁJA
A Mozgás Éjszakája Budapest legsportosabb fesztiválja, melyen egyszerre 15 sportágat is kipróbálhat: futhat és
bringázhat a kivilágított Budapesten, zumbázhat sokezred magával, jógázhat a csillagok alatt, sárkányhajózhat a
Dunán, de olyan különlegességekbe is belekóstolhat, mint a lábtoll-labda vagy a teqball.
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Időpont: 2018. június 16.
Helyszín: Budapest XI., Műegyetem rakpart és Pázmány Péter sétány
Bővebben...

ÁLLATI JÓ TÁBOR
Az Elveszett Állatok Alapítvány idén nyáron igazi izgő-mozgó tábort szervez, melyen sok más program mellett lehet

kutyálkodni, macskaságokat lesni, hüllőt melengetni, tollas barátokat szerezni és még rengeteg izgalmat átélni.
Minden nap más-más állattal ismerkedhettek meg a gyerekek, akiknek egyéb állati meglepetések és kézműves
foglalkozások is lesznek. A táborba 5–12 éves gyerekeket várnak, heti turnusokban vagy napidíjjal.
2–13.
Időpont: 2018. július 2–
Helyszín: Budapest III., Kolosy tér 2. (Piac, I. emelet)
Bővebben...

Weboldalunk

Kövessen minket Facebookon
Facebookon!!

Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzést ide kattintva hagyhat.
Leiratkozás a hírlevélről
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