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Hírlevél
2018. október

Fontos
Rendezvényeink

Csalók küldenek értesítéseket a NAV nevében

2018. október 10., 10:00–11:30
Netes
kommunikáció
a
gyakorlatban
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola Alapítvány
(1037 Budapest,
Hidegkuti N. u. 8-10.)

2018. október 10., 12:00–13:30
Netes
kommunikáció
a
gyakorlatban
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola Alapítvány
(1037 Budapest,
Hidegkuti N. u. 8-10.)

2018. október 10., 14:30–16:00
Netes
kommunikáció
a
gyakorlatban
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola Alapítvány
(1037 Budapest,
Hidegkuti N. u. 8-10.)

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevével visszaélve az elmúlt hetekben illetéktelenek kezdtek olyan tartalmú emaileket
küldeni, amelyben adóvisszatérítést helyeznek kilátásba, ezzel csalva a címzetteket egy ismeretlen, jelenleg nem

2018. október 15., 17:00–18:00
Pénzügyi fórum:
GDPR
Helyszín:
Új Nemzedék Közösségi Tér
(1053 Budapest,
Királyi Pál u. 6.)

2018. október 16., 17:00–18:30
Pénzügyi fórum:
GDPR
Helyszín:
XV. kerületi Önkormányzat
(1153 Budapest,
Bocskai u. 1-3.)

2018. október 30., 17:00–18:30
Jogi fórum:
Alapító okirat elkészítése és
módosítása, jogszerű működés,
közhasznúság
Helyszín:
H13 Rendezvényközpont
(1085 Budapest,
Horánszky u. 13.)

működő oldalra. Teszik mindezt azért, hogy személyes ügyféladatokat szerezzenek meg. Felhívjuk a civil szervezetek
figyelmét arra, hogy a NAV soha nem kér emailen bankszámlára vagy bankkártyára vonatkozó bizalmas adatot,
értesítési gyakorlata merőben eltér a csalók módszerétől! A Hivatal kizárólag az ügyfélkapun keresztül, illetve postai
levél útján vagy adószámla-kivonaton értesíti az adózókat, ha túlfizetésük van.
Forrás

Pályázat
Közösségi adománygyűjtés tréning és mentor program

2018. november 7., 12:30–16:30
Subscribe
Past Issues
Google mini képzés
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola Alapítvány
(1037 Budapest,
Hidegkuti N. u. 8-10.)
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2018. november 8., 12:30–14:30
Excel konzultáció
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola Alapítvány
(1037 Budapest,
Hidegkuti N. u. 8-10.)

2018. november 8., 15:00–17:00
Számítógépkezelési
személyes
tanácsadás
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola Alapítvány
(1037 Budapest,
Hidegkuti N. u. 8-10.)

2018. november 9., 10:00–12:00
CIVIL.INFO – NEA 2019
A
Miniszterelnökség
országos
tájékoztató rendezvénye
Helyszín:
Aranytíz Kultúrház
(1051 Budapest,
Arany János u. 10.)

Mi kell a sikeres közösségi adománygyűjtéshez? Hogyan lehet elnyerni az adományozók bizalmát? Hogyan szerezhetek
szabadon használható forrásokat? Hogyan tehetek szert nagyobb ismertségre és elismertségre? Hogyan kell olcsón és
hatékonyan kommunikálni? Hogyan kell sikerre vinni egy online kampányt?
A NIOK Alapítvány "Közösségi adománygyűjtés tréning és mentor programjába" olyan civil szervezeteket keres,
melyek szeretnének sikereket elérni a közösségi finanszírozásban és örömmel kitanulnák a hatékony online
kommunikáció fortélyait, a kampánystratégia-készítés gyakorlatát és a saját brandjüket is megerősítenék.
A program 10 civil szervezet közösségi adománygyűjtő kampányának megtervezését és megvalósítását támogatja, a
sikeres pályázók részvételi díját pedig az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége fedezi.
Jelentkezési határidő: 2018. október 7.
Bővebben...

Egészséges ifjúságért – a jövőt most írod
A programváltoztatás jogát
fenntartjuk!

A nemzetközi Auchan az Ifjúságért Alapítvány 2018-ban ismét pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek
számára a Magyar Adományozói Fórum közreműködésével. A pályázati felhívás célja az Auchan áruházak
vonzáskörzetében nehéz helyzetben élő, 5-25 éves fiataloknak szóló projektek támogatása az egészségmegőrzés, az
egészséges táplálkozás, a sport, a mozgás, valamint az egészséges életmód népszerűsítését célzó egyéb

Rendezvényeinkre és személyes
tanácsadásainkra a
cic@szazadveg.hu email címen
lehet bejelentkezni, a szervezet
és a képviselő nevének
megadásával.

tevékenységek témaköréhez kapcsolódóan. A pályázatra olyan civil szervezetek jelentkezését várják, melyeknek
bejegyzett székhelye valamelyik magyarországi Auchan áruház vonzáskörzetében található.
12:00-ig, az alapitvany.auchan.hu oldalról elérhető adatlap kitöltésével lehet
A pályázatot 2018. október 26., 12:00-ig,
benyújtani.

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.

A Budapesti Civil
Információs Centrum
tevékenysége és programjai
a Miniszterelnökség és a
Nemzeti Együttműködési
Alap támogatásával
valósulnak meg a CIC-180005 azonosító számú
pályázati projekt keretében.

Bővebben...

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

3 napos szakmai képzések önkéntesfogadó szervezeteknek
Az Új Nemzedék Központ ingyenes, 30 órás (3 napos) csoportos képzéseket indít, melyekre legalább középfokú
végzettséggel rendelkező önkéntes tevékenységet végző és koordináló ifjúságszakmai szakemberek, valamint olyan
civil szervezeti tagok és segítők jelentkezését várják, akik munkájuk során önkéntesekkel dolgoznak együtt és az
önkéntesfogadással kapcsolatos feladatok végzésének hatékonyságát, a kommunikációt és a koordinációt szeretnék
magasabb szintre emelni.
kommunikáció: 2018. október 18–20.
Asszertív kommunikáció:
(Jelentkezési határidő: 2018. október 15., 9:00)
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(Jelentkezési határidő: 2018. október 18., 9:00)
fogadására: 2018. november 8–10.
Önkéntesek a szervezetben – Felkészítés önkéntesek fogadására:
(Jelentkezési határidő: 2018. november 5., 9:00)
A képzések helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 49. (DC offices), VII. emelet
További részletek és a regisztráció feltételei a képzések címeire kattintva érhetőek el!

Díj
Idén is díjazzák a példaértékű társadalmi vállalkozásokat

A Hozzáadott Helyi Érték Díj célja, hogy elismerje azokat a társadalmi vállalkozásokat, amelyek termékeikkel,
szolgáltatásaikkal sikerrel vesznek részt a helyi közösség szükségleteinek kielégítésében, a munkanélküliség
felszámolásában, továbbá a vállalkozói és a szociális értékek innovatív alkalmazásával segítik a közösség fejlesztését.
A díj értékeli és erősíti a fenntartható társadalmi vállalkozások piaci jelenlétét és szerepét, hogy azok mielőbb a
forprofit szféra megbízható partnereivé váljanak. A díjra olyan szervezetek jelölhetők, amelyek termékek és
szolgáltatások megvásárlásával, megbízásokkal, közös projektekkel segítenek a társadalmi vállalkozások üzleti
céljainak és társadalmi hatásainak elérésében, vagy pénzügyi forrásokat biztosítottak a fejlődésükhöz.
A pályázatok beküldésének határideje: 2018. október 15., 12:00
Bővebben...

Közfoglalkoztatás és foglalkoztatás
„SzakMÁzz!” Pályaválasztási Kiállítás

A Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztálya – immáron 20 éve – nem csak
az álláskeresőknek, hanem preventív jelleggel az általános, illetve a középiskolás fiataloknak is szervez pályaválasztási
és pályaorientációs témakörben kiállításokat, börzéket, valamint részt vesz több olyan rendezvényen, amely ezt a
korosztályt éri el. A „SzakMÁzz!” Pályaválasztási Kiállítás megrendezésével segítséget szeretnének nyújtani a
szakmaválasztáshoz kapcsolódó információk megszerzésében és a megfelelő szakmai elképzelés kialakításában a
pálya-, szakma- és iskolaválasztás előtt álló, elsősorban általános iskolás tanulók, valamint a szakképzettséggel nem
rendelkező középiskolások részére. Emellett kiemelt célcsoportként kezelik a szülőket, pedagógusokat, akik a részükre
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nyújtott információk birtokában segíteni tudják a fiatalokat pályaválasztási döntésük meghozatalában.
Translate A rendezvény
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célja egyben figyelemfelkeltés is, amely arra irányul, hogy bemutassa a szakképzettség és a magasabb szakmai és
iskolai végzettség megszerzésének esélyt növelő hatását a munkaerőpiacon.
Időpont: 2018. október 9–
9–10., 9:00-16:00
Helyszín: Hungexpo, B pavilon (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)
További információk...

Szocio
NEM! tampon- és betétgyűjtés
A NEM! (Nők Egymásért Mozgalom) azért jött létre, hogy a nőket érő hátrányos megkülönböztetés különböző
megjelenéseit maguk az érintettek emeljék a köztudatba és egy széleskörű társadalmi párbeszéd témájává tegyék legyen szó mindennapi szexizmusról, erőszakról, reproduktív munkáról és a nőket (mint társadalmi nemet) érő
diszkrimináció bármely egyéb formájáról. Emellett A NEM! egy olyan kezdeményezés, amely a magyarországi nők
helyzetére kíván reflektálni, valamint a nők között is szeretné a szolidaritást erősíteni és közösséget teremteni.
Magyarországon nagyon sok embert sújt például a menstruációs szegénység. A mozgalom aktuális akciójával ezeknek
az embereknek akar segíteni. Valószínűleg sok nőtársnak kallódik a táskájában vagy a szekrénye mélyén akár
hónapokig is egy-két betét vagy tampon, másoknak viszont ez is nagy segítség. Ezért a NEM! tampon- és betétgyűjtő
dobozokat fog kihelyezni szórakozóhelyeken és egyetemeken, egy workshop keretében pedig egy kötetlen beszélgetés
mellett ezeket a dobozokat fogják az érdeklődőkkel együtt kidekorálni.
Időpont: 2018. október 13., 15:00
Helyszín: Auróra (1084 Budapest, Auróra u. 11.)
További infók

Tudomány
Női fizikai Nobel-díjas 55 év után
A fizikai Nobel-díjat idén Arthur Ashkin, valamint Gérard Mourou és Donna Strickland nyerte. A díj „felét” egy optikai
csipesz megalkotásáért érdemelte ki az amerikai Ashkin, mely segíti a kisméretű részecskék a korábbinál jóval
hatékonyabb manipulálását. A díj másik felét pedig a francia Mourou és a kanadai Strickland kapta megosztva, a
nagyon rövid és intenzív lézerimpulzusok kifejlesztéséért. Ez az úgynevezett CPA-technológia, ami lehetővé teszi a
nagy intenzitású ultrarövid-hullámok előállítását, melynek egyik legfontosabb gyakorlati alkalmazását a látásjavító
lézeres szemműtétetek jelentik. A lézeres technika nagy előnye az orvosi alkalmazásban, hogy sorjamentes lyukakat
lehet „fúrni” a segítségével. A rövid impulzusú vágások ugyanis – szemben például az ipari lézerekkel – nem
hőhatáson

alapulnak,

ennek

köszönhetően

nincs

olvadékanyag

sem,

vagyis

alkalmazásukkal

lehetséges

sérülésmentes operáció. Donna Strickland egyébiránt a harmadik női díjazott a fizikai Nobel-díjak történetében.

Bővebben...

Környezetvédelem
Óceáni hulladékból készítenek fürdőruhát Magyarországon
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Használt halászhálókból és egyéb műanyag hulladékokból készít fürdőruhát két magyar vállalkozó: Tóth Móni és
Szomolányi Szandra márkája az Undersea Bikini fantázianevet kapta. Az alapanyagokat önkéntes búvárok hozzák fel a
tengerek mélyéről, így a hölgyek minél több fürdőruhát adnak el, annál kevesebb szemét szennyezi majd a vízi állatok
élőhelyeit. A fürdőruhák mellett a cég összes csomagolása is újrahasznosított, környezetbarát anyagokból készül, a
címkéket például el lehet ültetni és virág nő ki belőlük.
Bővebben...

Tízből kilenc ember szennyezett levegőt lélegzik be

A légszennyezettség talán az egyik leginkább égető környezeti probléma, hiszen egyre több kutatás és tanulmány
támasztja alá, hogy milyen súlyos, egészségre káros hatásai vannak a tiszta levegő hiányának. A legutóbbi, Kínában
készült tanulmány szerint bizonyítható, hogy a légszennyezés következtében már nem csak a fizikai egészségünk
károsodik, hanem az már kihat a szellemi egészségünkre is és hozzájárulhat az intelligenciacsökkenéshez. A kutatás
szerint – amely 2010 és 2014 között elemezte 20 ezer kínai résztvevő nyelvi és számtani eredményeit – a magas és
folyamatos légszennyezettségnek való kitettség jelentős romlást okoz a vizsgált alanyok nyelvi és számtani
teljesítményében. Az alanyok teljesítménye átlagosan annyit romlott, mintha 1 évnyi oktatásból maradtak volna ki. A
WHO egy tavalyi kiadványában hazánkat is megemlíti, eszerint nálunk átlagosan 1,12 évvel élnek kevesebbet az
emberek a légszennyezés okozta egészségügyi problémák miatt.
A

légszennyezés.hu

beszédes

térképeken

ábrázolja

az

egyes

magyarországi

városok

levegőminőségét,

és

megmutatja, hogy az adott település levegőjének milyen az egészségügyi hatása. Az adatok szerint jelenleg az
egészségügyi határértéket meghaladó a levegő minősége több dunántúli településen (Mosonmagyaróváron,
Sopronban, Szombathelyen), ahol a legkártékonyabb szennyező anyag az O3, más néven a talajközeli ózon, aminek a
földfelszíni hatása egyértelműen káros a természetre és az emberi egészségre egyaránt.
Bővebben...

PET-mentes polgármesteri hivatalok

Információk

Napjainkban Magyarországon évente mintegy 3,8 millió tonna háztartási hulladék keletkezik, melyből közel 50 ezer

A cic@szazadveg.hu
email címre várjuk

15%-a kerül újrahasznosításra dacára annak, hogy a települések több mint 90%-ában rendelkezésre áll a szelektív

tonnát a PET palackok tesznek ki. Sajnálatos módon ennek az óriási mennyiségű műanyag hulladéknak mindössze alig

aktuális híreiket,
Subscribe
Past Issues
eseményeiket,
amelyeket
megjelentetnének
hírlevelünkben és
Facebookoldalunkon!

Gyakran ismételt
kérdések

hulladékgyűjtés lehetősége. A jövőért érzett felelősség és elkötelezettség jegyében Budapest
Translate Főváros
RSS XII.
kerülete, Gyenesdiás, Ipolytölgyes, Szigliget és Tápiószentmárton a Klímabarát Települések Szövetsége által 2018.
szeptember 13-án tartott Terítéken a Fenntarthatóság elnevezésű konferencián aláírásukkal kötelezték magukat arra,
hogy önkormányzatuk polgármesteri hivatalát a jövőben PET-mentes hivatallá alakítják.
Bővebben...

Programok
Design Hét
2018-ban, fennállásának 15. évében a Design Hét egy több mint 150 eseményt magába foglaló, 15 napos

Aktuális pályázatok

eseménysorozat, mely a társadalmi hasznosságon túl a design gazdasági jelentőségére is kiemelt hangsúlyt helyez, és
amely a fővároson kívül több vidéki nagyvárosban is megrendezésre kerül. A programsorozatban megtalálhatók a
nagyközönség számára szervezett események (kiállításmegnyitók, gyermekprogramok, tematikus túrák,
műhelylátogatások), szakmabelieket érintő rendezvények (kerekasztal-beszélgetések, szakmai előadások,

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

konferenciák, díjátadó gálák, stb.), illetve olyan elemek, melyek kifejezetten a gazdasági döntéshozókat segítik
munkájukban (befektetői találkozók, esettanulmányok bemutatása, előadások, workshopok).
Helyszín: Országszerte
Időpont: 2018. október 5-19.
Részletes program

Közfoglalkoztatás
ErasmusDays 2018

Jogszabályok,
hasznos linkek

Kiállítás vagy vetítés? Információs nap, workshop, vagy inkább egy flash mob érdekli?
Az #ErasmusDays 2018 keretében országszerte 13 megyében 64 különböző programra várják az érdeklődőket az
eseményhez csatlakozott intézmények és szervezetek, melyek bemutatják projektjeiket, termékeiket vagy kreatív
formában dolgozzák fel azt a témakört, amivel az Erasmus+ program keretein belül foglalkoznak. A szervezők
között minden szektor intézményei megtalálhatók: egyetemektől kezdve a köznevelési és szakképzési intézményeken

GDPR

át a civilekig számos szervezet készül izgalmas programokkal.
Helyszín: Országszerte
Időpont: 2018. október 12-13.
Bővebben...

Cégkapu

Sétál a Budapest - I. Sétafesztivál
A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület által szervezett háromnapos fesztivál célja, hogy bemutassa a nagyközönségnek a
főváros ismert és ismeretlen, rejtett, ám mégis nap mint nap a szemünk elé táruló kincseit.
A sétákon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Helyszín: Budapest, városszerte
Időpont: 2018. október 12-14.
További információ...

Elérhetőségeink
Zuglói Civil Szervezetek Workshop

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

A Zuglói Család és Gyermekjóléti Központ workshop napot tart, melynek keretében lehetőség nyílik arra, hogy a
Családsegítő ügyfelei személyesen is megismerhessék a környéken élő rászoruló embereket, valamint az őket segítő
szervezetek is bemutathassák tevékenységüket. Mivel a rendezvényre meghívott civil szervezetek többsége országos
lefedettségű, szeretettel várnak más kerületben/településen élő rászorulókat, szociális szakembereket és a téma iránt

Munkatársak
Munkatársak::
Bálint Eszter
Homorodi Emese
Mészáros Orsolya

érdeklődőket.
Helyszín: Zuglói Civil Ház (1144 Budapest, Csertő park 12.)
Időpont: 2018. október 17., 10:00-13:00
Bővebben...

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

Küzdelem a lakhatásért – párhuzamos valóságok
A Szabad Október Fesztivál keretén belül A Város Mindenkié csoport közös filmnézésre (Elbert Márta: Angyal utcaiak

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

és Bihari László: Nem szegényeknek való vidék) invitálja az érdeklődőket. A vetítés után A Város Mindenkié aktivistái
beszélgetnek a résztvevőkkel lakhatási mozgalmakról, lakhatási küzdelmekről és párhuzamos valóságokról 2017-ből
és 1990-ből.
Helyszín: Gólya (1083 Budapest, Bókay J. u. 34.)
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Forrásteremtés alapok
Mi a forrásteremtés? Milyen forrásteremtési célokat érdemes kitűzni? Hogy készítsünk forrásteremtési tervet? Milyen
hazai és külföldi forrásokból gazdálkodhat egy civil szervezet ma Magyarországon? Milyen lehetőségeink vannak saját
bevételeket generálni?
Többek között ezekre kaphatnak választ a 2 alkalmas, ingyenes képzés résztvevői.
Mozaik Hub (1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.)
Helyszín: Mozaik
Időpont: 2018. október 25. és október 30., 16:00-19:00
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