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2018. szeptember 13.,
11:30–15:30
CSR workshop
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u. 810.)
2018. szeptember 13.,
16:00–19:30
CSR workshop
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u. 810.)
2018. szeptember 17.,
17:00–18:30
Pénzügyi fórum:
SZJA
1%
igénylése,
felhasználása, elszámolás
Helyszín:
Aranytíz Kultúrház
(1051 Budapest, Arany János u. 10.)
2018. szeptember 25., 26. és 27.,
12:30–14:30
Microsoft Excel – 3 alkalmas mini
képzéssorozat
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u. 810.)
2018. szeptember 25. és 26.;
15:00–17:00
Microsoft Word – 2 alkalmas mini
képzéssorozat
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u. 810.)

Még 5 nap áll a civil szervezetek rendelkezésére, hogy benyújtsák a Nemzeti Együttműködési Alap

által kiírt

„Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2018." című felhívásra a
pályázatukat. A civil szervezetek működéséhez jelen kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a szervezet
által gyűjtött és az Éves beszámolóban feltüntetett adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés összege
eléri a 10.000 Ft-ot, tehát a számviteli beszámolóban adományként feltüntetett összeg legalább 200.000 Ft. Az
adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 500.000 Ft értékig
biztosítható.

A

korábbi

évekhez

hasonlóan

a

lebonyolítással

kapcsolatos

feladatokat

az

Emberi

Erőforrás

Támogatáskezelő látja el. A pályázatokat legkésőbb 2018. szeptember 10., 23:59-ig kizárólag az Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.
Bővebben...

Pályázat
Strukturált párbeszéd a kultúráról

https://mailchi.mp/647b0ed75ef9/szeptemberi-hrlevl-cic

2/13

2018.
szeptember
27.,
2018. 09.
06.
Subscribe
Past Issues
15:00–17:00
Google mini képzés
Helyszín:
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(1037 Budapest, Hidegkuti N. u. 810.)

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
időpont-egyeztetés alapján
tudjuk fogadni önöket.

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság A kulturális örökség európai éve 2018 keretében. A pályázat nyertesének
feladata, hogy az alább megadott témákról párbeszédet indítson, szakértőket találjon, találkozókat szervezzen,
készítse el a témákhoz kapcsolódó dokumentációt, és kezelje az érintettek online fórumát. A Bizottság a következő
témaköröket határozta meg a strukturált párbeszéd tárgyának: kulturális örökség – kormányzás, minőség, készségek;
kultúra a társadalmi integrációért; kulturális sokszínűség; a kultúra és a művészetek – oktatás és képzés; kulturális és
kreatív iparágak – készségek, finanszírozás, innovációs kapacitás; kulturális szakemberek – mobilitás, munkavégzési
és foglalkoztatási körülmények; a műalkotások körforgása; nemzetközi kulturális kapcsolatok; a kultúra értékének
mérése.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. szeptember 19.
Bővebben...

Helyi közösségi alapítvány

A Budapesti Civil
Információs Centrum
tevékenysége és programjai
az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő és az
Emberi Erőforrások
Minisztériuma
támogatásával valósulnak
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További információkért
látogassanak el
honlapunkra, legfrissebb
híreinket pedig Facebookoldalunkon találják!

A közösségi alapítvány a cselekvés, a szolidaritás és a sokszínű, demokratikus működés intézménye. A KözösALAPON
program a magyarországi közösségi alapítványok fejlődését hosszú távon támogató országos program, amely szakmai
és pénzügyi téren is segíti a közösségi alapítványok megalakulását, majd bejegyzésük után a munkájukat,
fejlődésüket. Mostani felhívásukban olyan, legalább 3 magánszemélyből álló csoportok jelentkezését várják, akik
közösségi alapítványt építenének saját városukban és ennek megvalósításához a KözösALAPON program támogatását
szeretnék igénybe venni.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Bővebben...

Közfoglalkoztatás és foglalkoztatás
Állásbörze
A Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának munkatársai ismételten állásbörzét szerveznek,
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találkozására. Kiállítóként elsősorban olyan munkáltatók kaptak felkérést, melyek nagy létszámú állásajánlattal
rendelkeznek

és

több

pozícióra

keresnek

munkavállalót.

A

rendezvényen

a

kiállítók

mellett

egész

napos

stúdióbeszélgetésekre is sor kerül, ahol meghívott szakemberek különböző megközelítésből mutatják be a
munkaerőpiaci lehetőségeket, illetve szó lesz az aktuális trendekről, álláskeresési technikákról is. A rendezvény mind
a kiállítók, mind a látogatók számára ingyenes!
Időpont: 2018. szeptember 12., 9:00–16:00
Helyszín: MOM Sport Központ (1123 Budapest, Csörsz u. 14–16.)

Lehetőség
Projektmenedzsment civil szervezeteknek
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A magyarországi civil szervezetek többsége projektek útján valósítja meg munkáját, projektciklusokban és
projektidőszakokban tervez előre, és szintén projekt alapon szerez pénzügyi támogatást tevékenységéhez. Nap mint
nap tapasztalható, hogy a projektmenedzsment milyen fontos szerepet játszik a szervezetek életében, sokszor
azonban nem fordítanak rá elegendő figyelmet, nem tudatosan végzik azt. A Mozaik Hub kifejezetten civil
szervezeteket megszólító projektmenedzsment képzésén a résztvevőknek lehetősége lesz egy teljes projektciklust
átlátni és elemezni, annak valamennyi lépését és elemét megismerni. A képzés célja, hogy a résztvevőkben
tudatosítsa a projektmenedzsmenttel kapcsolatos teendőket a szervezeten belül, és az elméleti keret megerősítésével
magabiztosabbá tegye őket jövőbeli projektjük tervezésében és megvalósításában.
Időpont: 2018. szeptember 27. és október 4.
Helyszín: Mozaik Zsidó Közösségi Hub
(1053 Budapest, Ferenciek tere 7–8.)
Bővebben...

Új Nemzedék Központ
https://mailchi.mp/647b0ed75ef9/szeptemberi-hrlevl-cic
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Az Új Nemzedék Központok hálózatának célközönsége elsősorban a fiatalok, de sokrétű tevékenységük mellett egyik
legfontosabb feladatuknak az önkéntesség népszerűsítését tartják, melynek érdekében közösségi tereik önkéntes
közvetítéssel is foglalkoznak. A Központok célja ezzel, hogy az önkéntes kereslet és kínálat egymásra találjon, és
minél több önkéntes program valósulhasson meg sikeresen országszerte. Összekötő szerepük hasonlatos a munkaerőközvetítéshez: a megfelelő önkéntest a megfelelő szervezethez szeretnék eljuttatni.
További kérdés, vagy fővárosi önkéntesközvetítési igény esetén a budapest@unp.hu email címen, vagy a +36 30/1901747-es telefonszámon érdeklődhetnek.
Bővebben...

Tudomány
Új funkció a Youtube-on
A nagy techcégeket sokan vádolják azzal, hogy a szolgáltatásaikba épített ösztönzőkkel hozzájárulnak a
https://mailchi.mp/647b0ed75ef9/szeptemberi-hrlevl-cic
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funkciókkal igyekeznek felhívni a figyelmet arra, mennyit nyomkodjuk a kütyüinket vagy milyen sok időt töltünk el a

szolgáltatásaikkal, illetve eszközt próbálnak adni a kezünkbe, hogy önkontrollt gyakorolhassunk. Ebbe az irányba tett
lépéseket a Youtube is új funkciójával:

egyrészt megnézhetjük, hogy mennyi időt töltöttünk el rajta, másrészt

finomhangolhatjuk vele, miről és milyen gyakorisággal akarunk a figyelmünket elvonó értesítéseket látni, harmadrészt
időkorlátot állíthatunk be magunknak, ami alapján a Youtube szól, hogy most már ideje lenne szünetet tartani. A
profiloldalunkon megtalálható új funkciók egyelőre mobilon érhetők csak el, és fokozatosan jelennek meg a
felhasználóknál.

Bővebben...

Környezetvédelem
Az egyház is beszállt a klímaharcba
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Információk
A cic@szazadveg.hu
email címre várjuk
aktuális híreiket,
eseményeiket,
amelyeket
megjelentetnének
hírlevelünkben és
Facebookoldalunkon!

Az anglikán egyház 5500 templom esetében áttér a megújuló energiaforrások használatára, hogy a jövőben
hozzájárulhassanak a fenntartható működéshez és a létesítmények karbonlábnyomának csökkentéséhez. Az
anglikánoknak egyébként nem ez az első intézkedése a klímaváltozás elleni harcban: alig 1 hónapja jelentették be,
hogy a jövőben eladják azoknak az olajipari vállalatoknak a részvényeit, melyek nem teljesítik a szükséges lépéseket
az éghajlatváltozás ütemének csökkentése érdekében. Az egyház képviselői ezzel kapcsolatban úgy nyilatkoztak, hogy
ezek a lépések visszatartó erőt fognak gyakorolni a vállalatokra, mivel a szervezet alapjai tekintélyes mennyiségű
pénz felett diszponálnak. „Zöld” templomok tekintetében egyébként mi sem állunk rosszul, hazánkban is számos
egyházi épület használ részben vagy egészében megújuló energiát a mindennapi működéséhez.

Gyakran ismételt
kérdések

Bővebben...

Programok
Aktuális pályázatok

Gasztro Randi
Szeptember 6-án újra az asztal körül forog majd minden a Gasztrohősök vezényletével a Budapesti Gazdasági
Egyetem Markó utcai épületében. A termelő-étterem találkozóra idén is várják a jó minőségű hazai alapanyagokat
termelőket, és az ezeket kereső séfeket, étterem-tulajdonosokat. A 2015-ben életre hívott esemény célja, hogy

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

elindítsa a beszállítói együttműködések kialakulását a hazai termelők, valamint a környezetbarát szolgáltatást nyújtó
cégek és a vendéglátóhelyek között.
A rendezvényen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Időpont: 2018. szeptember 6., 14:00–17:00
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(1055 Budapest, Markó u. 29–31., Aula)

Közfoglalkoztatás

Bővebben...

Nappal túra este buli

Jogszabályok,
hasznos linkek

Szívesen kirándul a természetben? Aktív programot keres a családdal a hétvégére? Egy kellemes túrázás után lenne
kedve koncerttel zárni a napot? Jöjjön el Verőcére a Csattogó-völgybe, ahol a Magyar Természetjáró Szövetség idén
először szervezi meg rendhagyó természetjáró fesztiválját! A teljesség igénye nélkül ízelítő a programkínálatból:
gyalogos, kerékpáros és vízitúrák a környéken; szemétszedő kocogás; filmvetítés és fotókiállítás; csillagászati

GDPR

bemutató; túrafelszerelések tesztje és vására; környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek
bemutatkozása. A túrákon való részvétel regisztrációhoz kötött, regisztrálni a www.termeszetjarofesztival.hu honlapon
lehetséges.
Időpont: 2018. szeptember 7–9.

Cégkapu

Helyszín: Verőce, Csattogó völgy
Bővebben...

Kulturális Örökség Napjai
A Kulturális Örökség Napjai ma már mozgalom, melyben helyi önkormányzatok, közösségek, szakmai és civil
szervezetek vesznek részt és fognak össze, hogy bemutassák épített örökségünket. Az esemény kapcsán országszerte
többszáz olyan épület nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt, amely máskor nem, részlegesen, vagy csak időlegesen
látogatható. A folyamatosan nyitva tartó helyszíneken pedig ezen a két napon gyakran olyan helyekre is bevezetik a
látogatókat, melyek egyébként zárva vannak a nagyközönség előtt.
Időpont: 2018. szeptember 15–16.
Helyszínek: Országszerte
Bővebben...

Európai Mobilitási Hét
Idén szeptember 16. és 22. között tizenhetedik alkalommal rendezik meg az Európai Mobilitási Hetet, amelynek
célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. A kampány egy összeurópai kezdeményezés
https://mailchi.mp/647b0ed75ef9/szeptemberi-hrlevl-cic
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közlekedési-környezetvédelmi kampánya évről évre népszerűbb Magyarországon is, 2017-ben több, mint 200
település vett részt a programokban, amivel Magyarország – közel ötven ország versenyében – a harmadik helyen
végzett.
Időpont: 2018. szeptember 16–22.
Helyszínek: Országszerte
Bővebben...

Sétáló Kazinczy utca
Idén második alkalommal kerül megrendezésre Erzsébetváros utcafesztiválja, a Sétáló Kazinczy utca. A névadó utcát
a Dohány és Dob közötti szakaszon a szervezők egy teljes napra ismét autómentessé varázsolják, hogy utcazenével,
gyermek- és felnőttprogramokkal, társadalmi szerepvállalással töltsék meg, és megmutassák, hogy milyen kellemes
és hasznos, ha sétálóutcaként funkcionál. Végre nem végeláthatatlan kocsisorok, hanem biciklisek, sétálni vágyók és
családosok lepik el Erzsébetváros egyik legfrekventáltabb részét.

Elérhetőségeink

Időpont: 2018. szeptember 22., 10:00–20:00
Helyszín: 1075 Budapest, Kazinczy u.

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

Bővebben...

Adománygyűjtési konferencia
A NIOK Alapítvány ismét megrendezi éves adománygyűjtési konferenciáját, melynek fókuszában idén a Giving
Tuesday mozgalom, vagyis az "Adakozó Kedd" lesz, illetve ehhez kapcsolódóan a karácsonyi adománygyűjtés,
melynek akár kick off kampánya is lehet a Giving Tuesday. A konferenciák keretében az érdeklődők
meghallgathatják egy amerikai szakember előadását, megismerkedhetnek más Giving Tuesday vezetőkkel a környező
országokból, illetve a hazai tapasztalatokat is megosztják. A meghívott előadók között szerepelnek olyan kicsi és nagy

Cím:
1037 Budapest,
Hidegkuti Nándor u. 8–10.
Telefon:
+36 1 479 5297
Mobil:

szervezetek képviselői, akik igazán sikeres és ötletes karácsonyi kampányokat vittek már véghez, illetve szót ejtenek

https://mailchi.mp/647b0ed75ef9/szeptemberi-hrlevl-cic

az adományozók motivációiról is.
Időpont: 2018. szeptember 25., 10:00–16:00
Helyszín: MagNet Közösségi Ház
(1062 Budapest, Andrássy út 98.)
Bővebben...
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A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya
népszerűsítésére. Országszerte több száz programmal várnak minden korosztályt, akik idén olyan izgalmas
kérdésekre kaphatják meg a választ, mint hogy mit csinál egy hidrobiológus, vagy hogy mit jelent a mechanikai
feszültség? Idén először két napon át, szeptember 28-án és 29-én lehet bepillantani a különböző tudományterületek
titkaiba.
Időpont: 2018. szeptember 28–29.
Helyszín: Budapest-szerte több helyen
Bővebben...

Weboldalunk

Kövessen minket Facebookon!

Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzést ide kattintva hagyhat.
Leiratkozás a hírlevélről
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