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Rendezvényeink
A Budapesti CIC
decemberben nem szervez
programokat és személyes
tanácsadási napokat,
telefonon december 20-tól
korlátozottan lesz csak
elérhető, ezért javasoljuk,
hogy kérdéseiket email
formájában juttassák el
hozzánk.
Türelmüket és
megértésüket köszönjük!

Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők! Kedves Munkatársak!
2018. 08. 01. óta helyettes államtitkárként, a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős állami vezetőként foglalkozom
többek között a civil szervezeteket érintő feladatokkal.
2018 nyara óta ugyanis a terület az Emberi Erőforrások Minisztériumából a Miniszterelnökségre került át. Elismerve és
nagyra becsülve a területtel korábban foglalkozó állami vezetők (Soltész Miklós államtitkár úr, Fülöp Attila államtitkár
úr) munkáját, úgy látjuk, a változás egy világos jelzés abba az irányba, hogy a civil terület egyre inkább a figyelem
középpontjába kerül, a területen dolgozó szakemberek munkája egyre inkább felértékelődik.
Ezt támasztják alá azok a számok is, amelyek a terület állami támogatásáról szólnak, 2010 és 2016 között, mintegy
67%-kal növekedve, 144 milliárd forintról 240 milliárd forintra. A Nemzeti Együttműködési Alap teljes keretösszege
pedig a 2012–2014 közötti 3,38 milliárd forintról 2019-re immár 5,9 milliárd forintra nő.
2018. október 16. és november 30. között került sor arra az országjárásra, amelynek során mind a 19 megyében és
Budapesten

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.
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együttműködve a megyei önkormányzatokkal és a civil információs centrumokkal. Több mint 1500 civil szervezet
képviseletében jelentek meg résztvevők a tájékoztatókon a mellékelt táblázat szerinti bontásban.
A kollégáimmal csupa jó híreket tudtunk megosztani a rendezvényeken összességében megjelent, több mint 2100
emberrel:
2019 januárjában kerül sor az új NEA pályázati kiírások megjelentetésére, így december megmarad az ünnepnek
és a családi együttlétnek.
Bevezetjük az egyszerűsített támogatási pályázati lehetőséget, amely jogosultsági alapon, beérkezési sorrendben
200.000 forinttal támogatja a kis és közepes civil szervezeteket.

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

A korábbi szakmai és működési pályázat helyett egy összevont pályázat lesz, így egyszerűbb, pályázóbarát
módon lehet eljárni.
A normatív kiegészítő pályázat során a korábbi összeg duplájára, a gyűjtött adomány után már 5% helyett 10%ra lehet pályázni úgy, hogy már 100 ezer Ft adomány gyűjtése elég ahhoz, hogy a civil szervezetek
pályázhassanak erre a pályázati formára.
Ezúton is köszönöm a rendezvényeken megjelenteknek a részvételt és a civil információs centrumoknak a szervezést.
Bízom benne, hogy az információk hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezetek eredményesen tudjanak pályázni és
eredményesen tudják folytatni közösségépítő tevékenységüket.
Tisztelt Hírlevél Olvasók!
Engedjék meg, hogy végül mindannyiuknak áldott, békés ünnepeket kívánjak családjuk és szeretteik körében!
Üdvözlettel:
Szalay-Bobrovniczky Vince
civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár
Miniszterelnökség

Az országos rendezvénysorozat részvételi adatait tartalmazó táblázat itt található.

Fontos
Cégkapus NAV átállás
A tavalyi év folyamán mindenkinek kötelező volt regisztrálnia szervezetét a Cégkapura. A Cégkapu bevezetésével az
elektronikus ügyfélkezelésben ezáltal kettévált a magánszemélyhez kötődő Ügyfélkapu és a cégek/szervezetek
beazonosítását, hivatalos ügyeinek dokumentációját és levelezését kezelő ügyfélkapu, a Cégkapu. A hivatalok
fokozatosan átterelik a digitális ügyfélkezelést az egységes Cégkapu rendszerbe, a továbbiakban ezen keresztül
leveleznek az érdekeltekkel, így sokkal kevesebb papírra van szükség, az idézések, végzések, határozatok,
jegyzőkönyvek, kérelmek stb. mind a Cégkapura érkeznek, nem a postás kézbesíti.
2019. január 1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is bekapcsolódik a rendszerbe, ami a gyakorlatban azt
jelenti, hogy ezen túl bármilyen, a NAV-nak szóló bevallást, önellenőrzést, kérelmet, ügyiratot,
stb. kizárólag a Cégkapun keresztül lehet majd csak beküldeni.
A szervezet hivatalos képviselője mellett már további ügykezelők is hozzáadhatók a Cégkapu-fiókhoz, ezért
javasoljuk, hogy a gördülékeny átállás érdekében a pénzügyekkel foglalkozó személyeket is rendeljék hozzá a
rendszerhez.
Részletes technikai útmutató a folyamatról itt található!

Megtévesztő megkeresések
Sajnos 2017. tavasza óta folyamatosan érkeznek bejelentések a civil szervezetek részéről, hogy telefonon
megkeresték őket különböző cégektől. A hívók a mai napig azt próbálják elhitetni a kiszemelt "áldozatokkal", hogy az
OBH megbízásából vizsgálják felül a civil szervezetek utolsó 3 (néha 5) évi számviteli beszámolóját. Azt állítják, hogy
a szervezetek csak az ő segítségükkel kerülhetik el a 100.000-900.000 Ft körüli büntetéseket. Ismételten felhívjuk
a figyelmet, hogy a civil szervezetek beszámolóival kapcsolatban az OBH feladata kizárólag azok
nyilvántartása és közzététele! Az OBH tartalmában nem vizsgálja a beszámolókat, valamint a civil
szervezetek gazdálkodási tevékenységét sem, ilyen vizsgálatokra ugyanis nincs hatásköre!
Kérjük, ha ilyen tartalmú megkeresést kapnak, azt mindenképp utasítsák el, illetve haladéktalanul jelezzék azt az
illetékes Törvényszéknek, vagy a nyomozóhatóságnak.

Pályázat
MOL Helyi érték program
A helyi közösségek a társadalmi összefogás és a szolidaritás megnyilvánulásának terepei, a MOL Alapítvány pedig
kiemelten fontosnak tartja e sokszínű tevékenységek támogatását. Helyi Érték Programjukra azok a civil szervezetek
pályázhatnak, amelyek a helyi közösségeket erősítik úgy, hogy egy településen vagy egy városrészben élő emberek
életét, közösséggé válását, identitásának megerősödését segítik, valamint helyi problémákra keresnek helyben adható
válaszokat.
A pályázatok benyújtásának feltétele egy szervezeti regisztráció, melyet az alábbi linkre kattintva tehetnek meg, és
10. A regisztráció jóváhagyását követően lehet a pályázatokat benyújtani
amelynek határideje: 2018. december 10.
2018. december 15., (szombat) éjfélig.

Bővebben...

Lehetőség
Pályázat nonprofit szervezeteknek a pénzügyi tudatosság erősítésére

A Kormány kiemelten fontosnak tartja a lakosság pénzügyi tudatosságának erősítését, amelyhez egységes szemlélet,
irányítás és kidolgozott rendszer szükséges, ezért döntöttek a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia
elfogadásáról. A témában már létező programokat nemzeti szinten is össze kívánják hangolni, ennek érdekében a
pénzügyi tudatosság fejlesztésének kormányzati centrumaként a Pénzügyminisztérium került kijelölésre. A pályázat
célja a pénzügyi tudatosság fejlesztését szolgáló programok támogatása azokon a nonprofit szervezeteken keresztül,
amelyek saját szakmai területükön a pénzügyi ismeretek terjesztését, a tudatos háztartási gazdálkodás erősítését
szolgálják. A támogatás továbbá azon nonprofit szervezetek innovációit is elő kívánja segíteni, amelyek interaktív
informatikai alkalmazásokat fejlesztenek a pénzügyi tudatossághoz szükséges ismeretek és készségek virtuális
csatornákon történő terjesztése érdekében.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 21.
Bővebben...

Önkéntesség
december 5. – az Önkéntesek Nemzetközi Napja

Az önkéntesek nemzetközi világnapját az ENSZ kezdeményezte. Ezen az emléknapon azokat a személyeket emelik ki,
akik önkéntesen (anyagi ellenszolgáltatás nélkül) különféle mások számára hasznos tevékenységben vesznek részt. Az
ENSZ Közgyűlése 1985. december 17-én foglalta határozatba az önkéntesek nemzetközi napjának megtartását, majd
a világszervezet 2002. november 26-án újabb közgyűlési határozattal szólította fel a kormányokat, hogy támogassák
az önkéntességet, a gazdasági és társadalmi fellendülés stratégiai eszközét.
Magyarországon az Önkéntes Központ Alapítvány szeretné felhívni mindenki figyelmét a nemzetközi nap aktualitására
és mindazon értékekre, melyek az önkéntesek segítségével nap mint nap létrejönnek a társadalom jobbítása
érdekében.
A Magyar Kormány az onkentes.gov.hu felületen segít az önkéntest kereső szervezetek és az önkénteskedésre nyitott
érdeklődők egymásra találásában, az Új Nemzedék Központ pedig a fiatalok körében népszerűsíti ezt a nemes és
hasznos tevékenységet, hogy az önkéntesség beépüljön a felnövő generáció mindennapi tevékenységei közé és
hozzájáruljon a társadalmi felelősségvállalás, az aktív közösségi, állampolgári szerepvállalás erősödéséhez.
A világnap apropóján a tegnap megrendezett Új Nemzedék Konferencián kiosztották a kiemelkedő önkéntes
tevékenységért járó Pro Voluntarius díjakat (az elismerést idén Miklósa Erika, Kocsisné Gál Csilla és Tatai Tamás
kapta), a közönségszavazással kiválasztott Új Nemzedék Díjas pedig a Nyár52 – Minden napra egy program lett. Az Új
Nemzedék Közösségi Terekben december 5-én országszerte változatos programokkal találkozhatnak a fiatalok, bővebb
információk itt kérhetők: http://www.ujnemzedek.hu/kozossegi-terek
http://www.ujnemzedek.hu/kozossegi-terek..

Adományozás
Angyalváró – Cipősdoboz adománygyűjtés

Elindult a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, a Magyar Cserkészszövetség és a Pálferi Karitász
közreműködésével az Angyalváró – Cipősdoboz adománygyűjtés, amelynek keretében a három szervezet 500
cipősdoboznyi karácsonyi ajándékot gyűjt össze a Böjte Csaba ferences szerzetes által nevelt gyerekek számára. Az
adakozók gyerekjátékokkal, tisztálkodási szerekkel, írószerrel, édességgel és tartós élelmiszerrel tölthetik meg a
cipősdobozokat. A szervezők arra kérnek minden adakozót, hogy az ajándékdobozokra írják rá, hogy hány éves és
milyen nemű gyermeknek szánják a csomagot. Az összegyűlt ajándékokat a kiutazó önkéntesek a gyerekeknek
15-én a parajdi sóbányában, ahol vidám Mikulásünnepséggel és programokkal is
személyesen adják át december 15-én
készülnek a szervezők.
Bővebben...

Díj
InnoMax Díj

Az Invitech Zrt. fontosnak tartja, hogy segítséget nyújtson azoknak a civil és nonprofit szervezeteknek, amelyek
saját információtechnológiai eszközeiket felhasználva innovatív fejlesztési projektjeikhez, újításaikhoz keresnek
támogatót, ezért idén is meghirdeti az InnoMax pályázatot. A felhívásra négy témakörben (fenntarthatóság,
oktatás/köznevelés,

egészségügy,

felzárkóztatás/esélyegyenlőség)

olyan

projektötletek

megvalósítására

lehet

pályázni, amelyek infokommunikációs vagy információtechnológiai megoldásokat felhasználva valamilyen társadalmi,
közösségi és/vagy ökológiai célt szolgálnak, társadalmilag és/vagy környezetileg hasznosak. A 10 legjobbnak ítélt
szervezetet közönségszavazásra bocsájtják az Invitech Facebook oldalán. A szavazás nyertese, azaz a legtöbb
szavazatot összegyűjtő pályázó az Innomax Díj közönségszavazat birtokosává válik, valamint 5 óra szakmai
konzultációt, mentorálást kap az Invitechtől.
A pályázatokat 2019. január 11., 12:00
12:00-ig
-ig lehet benyújtani az alábbi oldalon keresztül.

Közfoglalkoztatás és foglalkoztatási programok
Tájékoztatás hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogram indításával kapcsolatban
A hajléktalan emberek társadalomba történő visszavezetéséhez, valamint a célcsoport társadalmi re/integrációjának
megvalósításához
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motivációját,

továbbá

javítani
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a

foglalkoztathatósági hajlandóságát és támogatni szükséges a munkaerő-piaci re/integrációját. A Belügyminisztérium
ezért - figyelembe véve a célcsoport specialitásait - az országos hajléktalan mintaprogram kibővítését és a karitatív
szervezetek szerepvállalásának megerősítését tervezi.

A program célja az elmúlt években a közfoglalkoztatási

programok során kialakított kapacitások fenntartása és működtetése. A célcsoport sajátosságaira figyelemmel új
közfoglalkoztató

bevonása

esetén

a

Belügyminisztérium

hozzájárulásával

beruházási

jellegű

programok

is

megvalósíthatóak a hajléktalan álláskeresők átmeneti foglalkoztatása során. A programok országos szintű tervezése
érdekében

a

minisztérium

fel

szeretné

mérni

azon

közfoglalkoztatók

körét,

amelyek

részt
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a

megvalósításban, ezért 2019. január 11-én legkésőbb 12:00 óráig az érintettek előzetes kérelmet nyújthatnak be
Budapest

Főváros

Kormányhivatala

részére,

ezt

megelőzően

pedig

személyesen

egyeztetni

szükséges

a

tervekkel/elképzelésekkel kapcsolatban.
A programok tervezésével, az előzetes kérelmek elkészítésével és benyújtásával, valamint a programok indításával
kapcsolatban részletes információ kérhető az alábbi, Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály
elérhetőségeken:
Fityik Pál közfoglalkoztatási szakügyintéző, tel: 477-5794
Török István közfoglalkoztatási szakügyintéző, tel: 477-5853
Németh Magdolna közfoglalkoztatási szakügyintéző, tel: 477-5777
A mintaprogramok 2019. március 1 és 2020. február 29. között valósíthatók meg.

Tudomány
Jöhetnek a százdolláros ultrahanggépek
A British Columbia Egyetem tudományos áttörése ajtót nyithat a megfizethetőbb ultrahanggépek felé. Az egyetem
mérnökei által kifejlesztett új ultrahang transzducer ára mindössze 100 amerikai dollár – azaz körülbelül 30 000 Ft –
lehet. A kutatók kicserélték a hagyományos ultrahang berendezések képalkotásához szükséges piezoelektromos
kristályokat apró rezgő polimer gyantából készült dobokra, melynek nagy előnye, hogy kevesebb gyártási lépéssel,
minimális mennyiségű eszköz használatával olcsóbban előállítható, ezáltal olcsóbban is hozható forgalomba. A
szabadalmaztatás alatt álló eszköz nem nagyobb egy sebtapasznál, hordozható, viselhető és akár okostelefonnal is
működtethető.
Bővebben...

Környezetvédelem
Tiszta bolygót mindenkinek!

Az Európai Bizottság Tiszta bolygót mindenkinek! címmel hosszú távú stratégiai jövőképet fogadott el, amiben 2050-ig
vázolja fel azokat az intézkedéseket, amik a modern, versenyképes és klímasemleges gazdaság megteremtését
célozzák meg. A stratégia bemutatja, hogyan tölthet be Európa vezető szerepet a klímasemlegesség terén a
megvalósítható technológiai megoldásokba való befektetéssel, a polgárok szerepvállalásának elősegítésével, valamint
az olyan kulcsfontosságú területek, mint az iparpolitika, a pénzügyek és a kutatásokat érintő intézkedések
összehangolásával. A kidolgozott stratégia majdnem az összes EU-s szakpolitikai területet lefedi és összhangban van a
Párizsi Megállapodásban rögzített célkitűzéssel is.
Bővebben...

Nincs több műanyag zacskó a H&M-ben
November 19-től már nem kapnak műanyag zacskót a magyarországi H&M üzletek vásárlói, ha szükségesnek látják,
vásárolhatnak papírzacskót, melyek újrahasznosított anyagból készülnek, 40 forintot kérnek értük, és minden eladott
darab után 20 forinttal a WWF Magyarország természetvédelmi munkáját támogatja a ruhaüzletlánc. A lépéssel azt is
ösztönözni szeretnék, hogy a vásárlók használják többször a már megvásárolt zacskókat, vagy hozzák magukkal saját
textilszatyraikat.
Bővebben...

Programok
Mikulásgyár
Idén is megnyitotta kapuit a MikulásGyár a Magyar Vöröskereszt szervezésében. A programsorozat célja a
mélyszegénységben élő nagycsaládok, így rengeteg gyermek segítése a karácsonyi ünnepek apropóján. A MikulásGyár
idén is elsősorban tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket, jó minőségű ruhát, könyvet, játékot, édességet

vár adományként. Fontos hangsúlyozni, hogy a rászorultaknak tartós élelmiszerre van a legnagyobb szükségük, így
lehetőség szerint minél több konzervet, tésztát, lisztet, cukrot, rizst, olajat stb szeretnének továbbadni. A MikulásGyár
természetesen nagyon szívesen fogad játékokat, könyveket is, ám arra kérik az adományozókat, hogy csak olyan
állapotút vigyenek, amilyet maguk és gyermekük is szívesen fogadna.
Időpont: 2018. november 30. és december 21. között
Helyszínek: Millenáris Park (1024 Budapest, Kisrókus u. 16-20.), Lurdy ház (1097 Budapest, Könyves K. krt. 1214.)
Bővebben...

Solidarity:ON
Ünnepelje Ön is a nemzetközi önkéntesség világnapját az Európai Szolidaritási Testülettel a Teslában! A rendezvény
keretében volt önkéntesek mesélnek tapasztalataikról és azóta elért sikereikről. Mindemellett a résztvevők
megismerhetik az önkéntességet a vállalati oldal nézőpontjából - mennyi pluszt jelent ez például az álláskeresésnél
- és megtudhatják, hogyan válhat egy ötletből valóság akár ott, helyben is.
Időpont: 2018. december 5., 17:00-21:00
Helyszín: Tesla Budapest (1075 Budapest, Kazinczy utca 21/C)
Bővebben...

Találkozzon Miklós napon az igazi finn Mikulással!
Minden évben óriási szenzáció, amikor Mikuláskor az igazi finn Mikulás Budapestre érkezik. Joulupukkival 2018.
december 6-án a Vörösmarty téri Karácsonyi vásáron lehet találkozni, ahol szeretettel várja a gyerekeket és a
szüleiket egyaránt!
Időpont: 2018. december 6., 16:00-17:00
Helyszín: 1051 Budapest, Vörösmarty tér
Bővebben...

Mézes-bábos Mesefesztivál, meseváros és jótékonysági vásár
2018. december 6-9. között kerül megrendezésre Óbudán az ország legmesebelibb téli rendezvénye, a Mézes-Bábos
Családi Mesefesztivál és Jótékonysági Mézeskalács meseváros építés és kézműves vásár. A fesztiválnak Óbuda
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legnagyobb rendezvényközpontja, a Buda Gastro szórakoztató központ ad otthont. A mesefesztiválon az ország
legjobb gyermekzenei és -színházi előadásaival, az igazi Magyar Mikulással, mesés kiállításokkal, hétpróbás
meseösvénnyel és rengeteg meglepetéssel várják a nagyérdemű publikumot!
Időpont: 2018. december 6-9.
Helyszín: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44.
Bővebben...

ArtBilities - Művészet a társadalmi befogadásért Konferencia
Az EgyüttHató Egyesület kétéves Erasmus+ partnerségi projektjének kitűzött célja, hogy a fogyatékossággal élő
emberek befogadását a művészet kifejező erejével segítse elő és felvegye a harcot a kirekesztettség, elszigeteltség,
megbélyegzés ellen, és felhívja a társadalom figyelmét arra, hogy a fogyatékossággal élők a társadalom részét

Gyakran ismételt
kérdések

képezik, szerepvállalásuk lehetőségét pedig biztosítani kell. A projektidőszak alatt 4 országban 5 partnerország
szervezett fogyatékossággal élő emberek számára workshopokat és rendezvényeket, ahol különböző művészeti
ágakba (tánc, zene, színház) vonták be a foglalkozások során a résztvevőket. A projekt záróeseménye egy félnapos
konferencia, ami az eredmények bemutatásán kívül több interaktív és érdekes elemet foglal magába. Az eseményen

Aktuális pályázatok

való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Időpont: 2018. december 7., 8:30-13:00
Helyszín: Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, EGYMI és Kollégium
(1145 Budapest, Mexikói út 59-60.)

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

Bővebben...

Kitárt Ajtók Ünnepe
December 3-a a fogyatékossággal élő személyek világnapja. Ennek apropóján a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
karon immáron hagyomány, hogy megrendezik a Kitárt Ajtók Ünnepét. Idén a karácsonyi vásárra helyezik a

Közfoglalkoztatás

hangsúlyt, melyen számos megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztató szervezet és intézmény vesz részt.
Az ünnepségen egyedi, kézműves ajándékokat lehet beszerezni, melyek megvásárlásával egyben támogatni lehet a
megváltozott munkaképességű munkavállalókat is!
Időpont: 2018. december 10., 11:00-16:00

Jogszabályok,
hasznos linkek

Helyszín: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Budapest, Ecseri út. 3.)
Bővebben...

Xmas Yoga

GDPR

A Yoga Brunch csapata idén is szeretné megünnepelni, hogy megannyi új és különleges helyen jógázhatott együtt az
érdeklődőkkel, ezért a Dunára invitálnak mindenkit gyakorolni és a vízen jógázni! Másokra is gondolnak az ünnepek

alkalmával, ezért az esemény keretein belül ruhagyűjtést szerveznek, az összegyűjtött ruhaneműket a rendezvény
után a Dankó utcai óvodába juttatják el a rászoruló gyerekeknek. Ebben az évben csatlakozott hozzájuk az AdniJóga

Cégkapu

csapata is, akik hétről hétre azon dolgoznak, hogy olyan helyekre vigyék a jóga örömét, ahol a legnagyobb szükség
van rá. Az eseményből befolyt összeg egy része az ő működésüket is támogatja.
Időpont: 2018. december 16., 16:00-18:00
Helyszín: A38 Hajó (1117 Budapest, Petőfi híd budai hídfő)
Bővebben...

Sisi karácsonya - séta a Várkert Bazárban
Negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Várkert Bazár adventi programsorozata, melynek keretében a világ egyik

Elérhetőségeink

legszebb uralkodónőjének, Sisinek magyar karácsonyi pillanataiba kaphatnak betekintést a látogatók. A tematikus
túrák során a résztvevők megismerhetik a hazai neoreneszánsz építészet egyik legszebb alkotásának, az Ybl Miklós
által tervezett Várkert Bazárnak múltját és jelenét. Az idegenvezetés során az épület azon részei is bejárhatók
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lesznek, amelyek a nagyközönség számára nem, vagy csak részben látogathatók!
Időpont: 2018. december 8-23.
Helyszín: Várkert Bazár (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6.)
Bővebben...
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