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NAV Mentor Program

A Budapesti CIC július
hónapban nem szervez
programokat és
személyes tanácsadási
napokat, telefonon
korlátozottan lesz csak
elérhető, ezért
javasoljuk, hogy
kérdéseiket email
formájában juttassák
el hozzánk.
Türelmüket és
megértésüket
köszönjük!

A Budapesti Civil
Információs Centrum
tevékenysége és
programjai az Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő és
az Emberi Erőforrások
Minisztériuma
támogatásával
valósulnak meg a CIC18-0005 azonosító
számú pályázati
projekt keretében.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2018. január 1-től új szolgáltatást vezetett be, melynek keretében a kezdő
vállalkozásoknak – figyelemmel tevékenységük jellegére – az adószámuk megállapítását követő harminc napon belül
szóban vagy írásban ingyenes tájékoztatást nyújtanak az adókötelezettségeikről, az azok teljesítését segítő
információk elérhetőségéről és személyes kapcsolatfelvételt, valamint mentorálást is kezdeményeznek. A Mentor
Program célja, hogy a NAV az újonnan alakult adózók jogkövetését elősegítse, a helytelen adózási gyakorlat
kialakulását megelőzze és az adókötelezettségek teljesítéséhez gyakorlati segítséget is nyújtson. A Mentor
Programban a kezdő egyéni vállalkozók és cégek mellett a bíróság által nyilvántartott civil szervezetek is részt
vehetnek.

További információkért
látogassanak el
honlapunkra
honlapunkra,,
legfrissebb híreinket
pedig Facebookoldalunkon találják!

A mentorálás időtartama a kapcsolatfelvétel kezdeményezésétől számított 6 hónapig tart, a programban való részvétel
önkéntes és ingyenes, a regisztráció az ügyfélkapuba történő bejelentkezést követően az eBEV portálon keresztül, a
Mentor Program főmenüben lehetséges.
Bővebben...

Pályázat
Mesterfogás pro bono maraton felhívás
A Mastercard magyarországi kereskedelmi képviselete az Önkéntes Központ Alapítvány közreműködésével idén is
meghirdeti a pro bono szolgáltatások igénybevételére irányuló Mesterfogás felhívását. Elsősorban olyan projektekben
szeretnének szakmai támogatást - üzleti tervezést, kommunikációs és marketing stratégia kialakítását, értékesítési és
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környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és gyermekvédelmi értékekkel, ugyanakkor várják a más területekről érkező
innovatív, komoly társadalmi hatást generáló projektötleteket is. A Mastercard szakemberei megfelelően előkészített,
konkrét, mérhető, reális és belülről is támogatott projekteket szeretnének tovább erősíteni, illetve üzletileg is
értelmezhető szervezeti kihívásokat megoldani.
Az online jelentkezési lapot 2018. július 20., 18:00-ig lehet kitölteni a https://bit.ly/2LO1lGB címen. Az előzetesen
kiválasztott szervezetek prezentációja és a nyertes szervezet(ek) diagnózis-eseménye szeptember végén lesz, míg a
pro bono maraton október 12-én kerül megrendezésre.
Bővebben...

Nekünk üzen Czetz János honvédtábornok

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából a Fővárosi Örmény Önkormányzat és a
Csíkkörzeti Magyar Örmény Szentháromság Alapítvány pályázatot hirdet magyar fiatalok számára. A kiírás célja a
székely örmény származású Czetz János honvédtábornok, valamint a 48/49-es szabadságharc emlékének ápolása. A
pályázatra 14-25 év közötti magánszemélyek, illetve civil szervezetek és oktatási intézmények is jelentkezhetnek.
Egyéni kategóriában tanulmány írásával és egy rövid videófilm elkészítésével lehet indulni, a pályázati felhívás tárgya
csoportos kategóriában pedig egy a témát megragadó flashmob bemutatása közterületen, melyet két alkalommal kell
megvalósítani és azt videón is rögzíteni. A flashmob alapja egy saját kutatáson is alapuló tanulmány kell legyen,
amelyet önmagában is elbírál a zsűri.
A pályázat benyújtásának időpontja: 2018. július 10 és 2018. augusztus 5. között
Bővebben...

Lehetőség
Európai Szolidaritási Testület
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Az Európai Szolidaritási Testületet azzal a céllal hozta létre az Európai Unió, hogy a fiataloknak lehetőséget teremtsen
arra, hogy saját hazájukban vagy más országokban a közösség érdekeit szolgáló önkéntes vagy szakmai
projektmunkákban vegyenek részt. A részvétel feltétele az Európai Szolidaritási Testület küldetésének

és

alapelveinek elfogadása és tiszteletben tartása. A testületbe 17 éves kortól lehet tagnak jelentkezni, projektmunkába
a

18.
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kiválaszthassanak egy adott projektben való részvételre, először regisztrálnia kell magát az Európai Szolidaritási
Testület weboldalán. Segítő kézre sok területen szükség van, legyen szó természeti katasztrófa megelőzéséről vagy
katasztrófa sújtotta területeken végzett újjáépítési munkáról, menedékkérőknek fenntartott központokban nyújtott
segítségről, vagy a közösséget érintő különböző társadalmi problémák kezelésében való részvételről. Az Európai
Szolidaritási Testület által támogatott projektek két hónaptól egy évig terjedő időszakra szólnak. A munkavégzés helye
általában az Európai Unió tagországain belül van.
Bővebben...

Váljon digitális szakértővé a Google-lal!
Ingyenes online marketing tréningeket szervez a Google, mellyel céljuk, hogy felruházzák a szükséges digitális
készségekkel a magyar munkavállalók jelenlegi és későbbi generációit, segítsék a szervezeteket növekedésük
felgyorsításában, valamint új piacok elérésében.
Szüksége lenne egy profi online marketing stratégiára? Nincs megfelelő weblapja? A google-lal megcsinálhatja most
ingyen! Szeretné jobban megismerni ügyfélkörét és megtudni, hogyan érdemes használni a közösségi médiát, mik
az előnyei és a hátrányai? Ehhez nyújt segítséget a Digital Workshop.
Esetleg olyan (társadalmi) vállalkozása van, amely már felépített egy honlapot, felmérte a regisztrációk, keresések
vagy feliratkozások folyamatát és kész arra, hogy szintet lépjen? Ebben pedig a Google AdWords és Analytics segít!

Bővebben...

Tudomány
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Magyar startup vállalkozás változtathatja meg a mezőgazdaság termelékenységét és energiafelhasználását azután,
hogy találmányuk idén tavasszal megkapta a Magyar Innovációs Nagydíj környezetvédelmi díját. A szóban forgó cég
szakemberei abból indultak ki, hogy a mezőgazdaság jelenleg képtelen nagy mennyiségű és megbízható információt
kinyerni a növények viselkedéséről a termelés során, ezzel rengeteg erőforrás megy veszendőbe. Ezért kidolgozták a
növényi súly komplex mérésén alapuló Trutina növényaktivitás-jelző rendszert, ami képes többek között monitorozni a
növények súlyváltozását (biomassza), aktivitását (vízfelvétel sebessége, párologtatás) és energiaszintjét is. Ezeket az
adatokat összevetve a környezet változásával kapcsolatos információkkal (öntözés, páratartalom, fényintenzitás,
tápanyagpótlás)
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okostelefonon követhetők, így hozzájárulnak a leghatékonyabb döntés meghozatalához. Mindezek révén a Trutina
alkalmazásával meghatározható az optimális víz- és tápoldatmennyiség, valamint azok kijuttatásának legmegfelelőbb
ideje, összhangban a növények számára elérhető fény mennyiségével.

Bővebben...

Fülhallgató készül a koncertlátogatóknak

Graham Tull, a PEEX társalapítója szerint a koncertlátogatás egyik rákfenéje, hogy csak a kiválasztott kevesek
hallhatják a műsort kifogástalan hangminőségben, mivel egy koncerten nem mindig választhatjuk meg a helyünket. A
PEEX okosfülhallgató az ebből fakadó hátrányokat próbálja meg kiküszöbölni, ugyanis a koncertek hangminőségét
korrigálja. A fülhallgató öt
javítja föl úgy, hogy nemcsak az elhelyezkedésből, a hangosításból fakadó hibákat is korrigálja.
csatornára – vokál, gitár, basszus, dobok, billentyűzet – bontja fel a koncert hanganyagát, majd ezt az öt sávot utána
a telefonunkon szabályozhatjuk, amivel g
gyakorlatilag
yakorlatilag egy saját keverőt kapunk a mobilunkra. A PEEX egyelőre még
nem került forgalomba, de Sir Elton John – aki a projekt egyik leglelkesebb támogatója – búcsúturnéján a jelek
szerint megvásárolható lesz és az ígéretek szerint nagyjából annyiba kerül majd, mint egy koncertjegy.
Bővebben...

Környezetvédelem
Komposztálás a városban
A komposztálás kapcsán ritkán jut eszünkbe városi környezet, holott sűrűn lakott területeken is van lehetőség a
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komposztálásukkal látványosan lehet a kommunális hulladék mennyiségét csökkenteni, ráadásul minimális energiabefektetéssel. A Humusz Szövetség 2011 óta folytatja „Komposztáljunk együtt!” elnevezésű programját a Főváros
Környezetvédelmi Alapjának támogatásával.

A komposztálás gyakorlatát bárki könnyen elsajátíthatja, de fontos a

megfelelő tájékoztatás is, ezért a kezdetektől fogva a program szerves részét képezi a szemléletformálás. A sűrűn
lakott területeken is megoldható a komposztálás, csak közösségi összefogásra van szükség: ha van közös kert, a
társasház lakói nyugodtan komposztálhatnak, sőt, érdemes is, ugyanis a közös költségek is csökkenhetnek, pl. nem
kell a zöld hulladékot külön elszállíttatni, ezáltal csökkenthető a vegyes kukák száma.

Bővebben...

Műanyag a tengeri sóban

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

A műanyagszennyezés hamarosan az egyik legnagyobb egészségügyi fenyegetéssé válhat, mert egyre több
élelmiszerben mutatnak ki mikroműanyag-részecskéket. Az East China Normal Egyetem kutatása szerint a tengeri só
már nemcsak nátrium-kloridot és ásványi anyagokat tartalmaz, hanem mikroműanyag-részecskéket is. Egy kilogramm
tengeri só akár 600 mikroműanyag-részecskét is tartalmazhat, így ha a napi ajánlott mennyiségű sófogyasztást
tekintjük (napi 5 gramm), akkor naponta három mikroméretű műanyag is a szervezetünkbe kerül. A probléma egyre
nagyobb, hiszen a Föld világtengereinek és óceánjainak mintegy 98%-a szennyezett, vagyis szinte nincs a vizeknek

Gyakran ismételt
kérdések

olyan része, amely ne tartalmazna több-kevesebb mikroműanyag-részecskét. A riasztó jelek már túlmutatnak a
tengereken is, hiszen a műanyag belépett az élelmiszerláncba: a mézben és a sörben is kimutatták, hogy szokatlanul
nagy mennyiségű műanyag-mikroszemcsét tartalmaznak. A műanyagok használatának korlátozására vagy éppen
tiltására már akadnak jó példák, de ha a gyártásuk nem csökken jelentősen, akkor a szennyezés hamarosan az egyik

Aktuális pályázatok

legnagyobb egészségügyi fenyegetéssé válik.
Bővebben...

Programok
Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

Tour de Suhanj!
A 2018-as Tour de France ideje alatt a Suhanj! Alapítvány megszervezi saját, "Tour de Suhanj!" jótékonysági akcióját.
Céljuk 3 millió forint összegyűjtése, melyből 15 spinner teremkerékpárt szereznének be fogyatékkal élők
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valamint az esélyegyenlőség bajnokait. Vállalati csapatokat, kerékpáros egyesületeket, és önállóan segíteni vágyó
magánszemélyeket is nagy szeretettel várnak. A verseny élő közvetítésének időtartama alatt bármikor be lehet
szállni bármennyi időre. Egy óra jelképes díja 3000 Ft, de végig lehet tekerni akár egy teljes szakaszt is, ennek
jelképes díja 10 000 Ft.
Időpont: 2018. július 7-29.

Jogszabályok,
hasznos linkek

Helyszín: Suhanj Fitness (1136 Budapest, Tátra u. 6.)
Bővebben...

GDPR
BudapestCraft – Műegyetem projekt
Egyhetes városfelfedező tábort szervez gyerekeknek a BudapestCraft – Műegyetem projekt a Kortárs Építészeti

Cégkapu

Központtal együttműködésben. A résztvevők a tábor minden napján látogatást tesznek egy-egy ipari, kulturális és
közmű-vállalatánál, mely során mérnökök, építészek magyarázzák el Dél-Buda legizgalmasabb létesítményeinek
működését a helyszínen. Az összegyűjtött tapasztalatok alapján a Minecraft segítségével a gyerekek csoportosan,
egymással együttműködve építhetik fel saját városrészüket.
Időpont: 2018. július 9-13.
Helyszín: Kortárs Építészeti Központ (1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12.)
Bővebben...

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

Óbudai Dizájn Piknik
Tudatos vásárlók, fiatal alkotók, tervezői márkák, századeleji hangulat és a mai design találkozása Óbuda
központjában, ahol festett és egyedi ékszerek, táskák, kiegészítők, környezettudatos tervezésű ruhák és számos
izgalmas design termék várja az érdeklődőket.
A belépés mindenki számára ingyenes!

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

Időpont: 2018. július 15., 10:00-17:00
Helyszín: Esernyős - Óbudai Kulturális, Turisztkai és Információs Pont (1033 Budapest, Fő tér 2.)
Bővebben...

Aegon Hackathon
Az Aegon cégcsoport 2016-ban indította útjára Hackaton elnevezésű rendezvénysorozatát, melynek célja innovatív
ötletek életre hívása és ezen ötletek kidolgozásának támogatása.
2018. szeptember 20-21-én globálisan, immáron 3 helyszínen (Mumbai, Budapest, Dallas) összesen 36 csapatot
várnak. A jelentkezőket – legyenek akár diákok, hackerek, programozók, tervezők és álmodozók – olyan javaslatok és
megoldások kidolgozására kérik, amelyek segíthetik az anyagi helyzetünk megerősítését és az egészségi
állapot hosszú távú megőrzését.
Jelentkezési határidő: 2018. július 20.
Helyszín: Bródy Stúdió (1064 Budapest, Vörösmarty u. 38.)
Bővebben...

Weboldalunk

Facebookon!
Kövessen minket Facebookon!

Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzést ide kattintva hagyhat.
Leiratkozás a hírlevélről
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