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Hírlevél
2019. január

Fontos

Rendezvényeink
2019. január 21., 18:00
Pályázati fórum:
NEA 2019 pályázatok
Helyszín:
Pestszentlőrinc-Pestszentimre

NEA 2019 pályázati kiírás
Várhatóan 2019. január 16-án kerülnek kiírásra a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak 2019. évre vonatkozó
pályázatai.

A

pályázatok

célja

változatlanul

a

civil

társadalom

erősítése,

a

civil

szervezetek

társadalmi

Polgármesteri Hivatal
(1184 Budapest
400.)
Budapest,, Üllői út 400.

szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési és szakmai költségeihez való hozzájárulás révén, azonban az

2019. január 22., 18:00
Pályázati fórum:
NEA 2019 pályázatok
Helyszín:

érdemes most felkészülni a módosításokra.

Századvég Politikai Iskola Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u. 810.)
2019. január 24., 18:00
Pályázati fórum:
NEA 2019 pályázatok
Helyszín:
H13 Rendezvényközpont
(1085 Budapest, Horánszky u. 13.)
2019. január 28., 18:00
Pályázati fórum:
NEA 2019 pályázatok
Helyszín:

eddigiekhez képest néhány komolyabb változás is lesz a pályázatok menetében és lebonyolításában, ezért már

Bevezetésre kerül az "Egyszerűsített" támogatás, amelynek célja a helyi vagy területi hatókörű kis civil szervezetek
támogatása. A pályázók jogosultsági alapon, beérkezési sorrendben, egyszerűbb pályázati adatlap kitöltésével
juthatnak majd egyszeri, kis összegű (100-200 ezer Ft) támogatáshoz.
A korábbi szakmai és működési pályázat helyett idén egy "Összevont" pályázat lesz, melyen belül vagy tisztán
működési költségekre, vagy pedig működési és szakmai költségekre ("vegyes" kategória) lehet majd pályázni. A
tisztán működési pályázatok egységes tartalommal és feltételekkel, a "vegyes" (szakmai+működési) pályázatok pedig
Kollégiumonként eltérő tartalommal és feltételekkel lesznek elérhetőek.
A két kiírás egyszerre jelenik meg, de az "Egyszerűsített" támogatás iránti kérelem beadására csak az összevont

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
(1033 Budapest, Fő tér 3.)

pályázatok beadási határidejét követően lesz lehetőség. Az "Összevont" pályázatoknál várhatóan 2019. január 16. –

2019. január 29., 18:00
Pályázati fórum:
NEA 2019 pályázatok
Helyszín:

február 22. – március 25-29. között lehet majd benyújtani.

Táncsics utcai Civil ház
1165 Budapest, Táncsics utca 10.
2019. február 12., 17:00
Jogi fórum:
Alapító okirat és jogszerű
működés a PTK, illetve a Civil
törvény aktuális szabályozása
szerint, a közhasznúság
visszaszerzése
Helyszín:
H13 Rendezvényközpont
(1085 Budapest, Horánszky u. 13.)
2019. február 13., 17:00
Pénzügyi fórum:
Általános pénzügyek
Helyszín:
H13 Rendezvényközpont
(1085 Budapest, Horánszky u. 13.)

A programváltoztatás jogát
fenntartjuk!

A Budapesti Civil

február 15-21. között lesz mód a pályázatok benyújtására, míg az "Egyszerűsített" pályázatokat várhatóan 2019.

A pályázatokat továbbra is az EPER felületen keresztül lehet benyújtani, a kiírásról, továbbá a részletes

pályázati

tudnivalókról a www.civil.info.hu
www.civil.info.hu,, valamint a www.bgazrt.hu oldalakon tájékozódhatnak.
A 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet 2019. január 1-jétől hatályos szabályozása értelmében a Nemzeti Együttműködési
Alapot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő helyett a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kezeli, így a korábbi
elérhetőségek az alábbiak szerint módosultak:
Postacím: 1253 Budapest, Pf. 36.
Ügyfélszolgálati elérhetőségek:
Telefon: +36 1 896 0620
Email cím: nea@bgazrt.hu

Pályázat
Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó szervezetek támogatása

RSS

Információs Centrum
programjai a Nemzeti
Együttműködési Alap, a
Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt és a Miniszterelnökség
támogatásával valósulnak
meg a CIC-19-0005
azonosítószámú pályázati
projekt keretében.
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Az autizmussal élő személyek számára szociális gondozást nyújtó és autistaotthont fenntartó nem állami, nem egyházi
szervezetekben ellátott személyek személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésére írt ki pályázatot az Emberi
Erőforrások Minisztériuma. A pályázatra olyan civil szervezetek jelentkezését várják, amelyek fenntartóként érvényes
és jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkeznek, illetve e határozatban feltüntetett
ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tartanak fenn fogyatékkal élő személyek számára. A kiírás célja többek
között, hogy garantálja az autistaotthoni ellátást igénybevevők számára a zavartalan működést, segítséget nyújtson a
nem várt ellátási problémák megoldásában, valamint erősítse a hatékony és korszerű szolgáltatást.
A pályázatok benyújtási határideje: 2019. január 18.
Bővebben...

NKA kulturális fesztiválok támogatása
A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázatot hirdet a 2019. május 6. és 2020. május 3.
közötti időszakra művészeti értéket létrehozó és bemutató kulturális fesztiválok megrendezésének támogatására. A
pályázat keretében önálló koncepcióval és egyedi arculattal rendelkező, rendszeres időközönként, ismétlődően
megrendezett, legalább három egymást követő napig tartó, egyetlen programnál bővebb napi programkínálattal
rendelkező, a kulturális értékközvetítést fontos elemnek tekintő és azt magas színvonalon megvalósító rendezvények
támogathatók. Az elnyerhető támogatás összege legfeljebb 10 millió forint pályázatonként. A támogatásra szánt
keretösszeg 270 millió forint.
Benyújtási határidő: 2019. január 23.

Bővebben...

Oktatás
Új Nemzedék Központ képzések
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Az új év beköszöntével az Új Nemzedék Központ a régi képzési palettája mellett új felnőttképzési programokat is indít!
A nagy érdeklődésre való tekintettel újra indulnak az „Asszertív kommunikáció” és az „Önkéntesek összefogása és
vezetése

–

Önkéntes

koordináció

alapszinten”

képzések,

valamint

elindítják

„Ifjúságszakmai

alapismeretek” tanfolyamaikat (a januári képzésről ITT
ITT,, a februári képzésről pedig IDE kattintva tájékozódhatnak) és
a „Fiatalok pályaorientációjának támogatása” címet viselő képzést is. Az egyes alkalmak nyitottak és ingyenesek
minden érdeklődő számára, azonban regisztrációhoz kötöttek!
Bővebben...

Lehetőség
dm START! Induljunk együtt!

A dm-nél a termékfejlesztés kiemelt terület, ezért az innováció tovább folytatódik, ugyanis annak érdekében indították
el dmStart! pályázatukat, hogy további egyedi termékek kerülhessenek a termékpalettába. A kiírás együttműködési
lehetőséget kínál olyan magyar tulajdonban álló vállalkozások számára, amelyek szépségápolási, háztartási- vegyi
áru, valamint élelmiszeripari területeken egyedi, innovatív ötletgazdag, a magyarországi piacon már fellelhető, vagy
röviddel bevezetés előtt álló termékek/márkák gyártását tűzték ki célul. Ez a pályázat jó lehetőséget kínál az ilyen
termékek előállításával társadalmi vállalkozásban foglalkozó civil szervezetek számára is. Egy pályázó egyszerre akár
több kategóriában és több termékkel is indulhat. A pályázatok elkészítését illetően a palyazat@dm.hu email címen
kérhetnek további tájékoztatást.
Benyújtási határidő: 2019. január 31.
Bővebben...

Óriás Társasjátékpark
A Tengerecki Óriás Társas megálmodója, a Tengerecki Alapítvány pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók
számára társasjátékpark használatára. A nyertes pályázók az alapítvány birtokában lévő teljes játékpark elemei közül
4 játék

fél napos díjtalan bérletére lesznek jogosultak. A szervezet által meghirdetett pályázat célja az élő

társasjátékok

megismertetése,

népszerűbbé

tétele,

valamint

használatuk

során

a

tapasztalatokból

szerzett

játékkultúra fejlesztése. A pályázaton olyan – Magyarországon vagy az Európai Unió területén bejegyzett – nonprofit
szervezetek és intézmények (kivéve a pártokat, köztestületeket, biztosító egyesületeket) indulhatnak, amelyek 2016.
november 26-a előtt bejegyzésre kerültek.
Benyújtási határidő: 2019. április 10-ig folyamatosan.
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Bővebben...

Önkéntesség
Idén is Budapest100

A Kortárs Építészeti Központ (KÉK) szervezésében 2019. május 4-5. között kilencedik alakalommal kerül
megrendezésre a Budapest100 program, mely egy rendhagyó, az egész várost megmozgató esemény. Igazi civil
ünnep, melynek kialakult hagyományai és komoly rajongótábora van. Idei témájuk a németországi Bauhaus
alapításának 100. évfordulója alkalmából a Bauhaus nyomában címet viseli, melynek kapcsán az érdeklődők
megismerkedhetnek Budapest korai modern építészetével: az 1920-as évektől az 1940-es évekig tartó periódussal.
Az alkalom minél gördülékenyebb lebonyolításához (az alakuló találkozóktól egészen a rendezvény megvalósításáig)
több feladatkörre is keres önkénteseket a KÉK csapata. Amennyiben Ön is szívesen csatlakozna a szervezőbrigádhoz,
éjfélig.
úgy jelentkezését az alábbi linken található kérdőív kitöltésével teheti meg, legkésőbb 2019. január 13. éjfélig.
Bővebben...

Díj
Civil Díj pályázat
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A NIOK Alapítvány ismét meghirdette a Civil Díj pályázatot, melyben 8+1 kategóriában díjazzák az év
legjobb civil RSS
Translate
szervezeteit. A pályázaton azon projektek, programok nevezhetők, amelyek újszerű megközelítést alkalmazva
kiemelkedő eredményeket értek el, jelenleg is futnak vagy 2018 során zárultak le. A kiírással a NIOK Alapítvány fő
célkitűzése, hogy a díjak odaítélése által minél szélesebb körben ismertté tegyék a legjobb hazai civil szervezeteket és
azok legsikeresebb projektjeit; valamint a díjátadó gála keretei között egy évente ismétlődő, a szektor szereplőinek
szóló olyan eseményt honosítsanak meg, amely a civilek és partnereik fontos találkozóhelyévé, a kapcsolatépítés
megkerülhetetlen szereplőjévé válik. A pályázaton bármely Magyarországon működő civil szervezet vagy civil jellegű
non-profit gazdasági társaság indulhat a pályázati űrlap megadott határidőig történő kitöltésével és beküldésével.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. január 15.
Bővebben...

SozialMarie Díj
A SozialMarie Díj felhívás olyan kitüntetésre érdemes projekteket keres bármely szektorból – magánszemélyekre, civil
szférára egyaránt vonatkozóan –, amelyek társadalmi kihívásokra keresnek válaszokat és innovatív megoldásokat
emelnek át a gyakorlatba. Olyan projektek jelentkezését várják, amelyek a gyakorlatban már bizonyítottak, van
jövőjük, és a pályázat benyújtásakor már értékelhető eredményeket értek el, valamint lesz folytatásuk is. Már lezárt,
vagy még ötlet stádiumban lévő projekteket sajnos nem tudnak elfogadni. Az innovatív ötleteket Magyarországról,
Ausztriából, Csehországból, Szlovákiából és Horvátországból várják.
Benyújtási határidő: 2019. január 22., 23:55

Bővebben...

Kutatás
Nonprofit autómegosztó mozgalom

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

Hogyan járunk munkába, iskolába? Milyen messze van egymástól az otthon és a munkahely? Mennyi időt vesz el az
ingázás naponta? Ilyen és ehhez hasonló utazási szokásokkal kapcsolatos kéréseket tett fel a Bónusz Brigád a GKI
Digitallal közösen szervezett kutatásában. A kutatás kitért arra is, hogy ki viseli az utazás anyagi terheit, illetve a
telekocsizás használatára is rákérdezett. A Bónusz Brigád ugyanis szeretné elterjeszteni a közösségi autómegosztást
Magyarországon, ezért novembertől mozgalmat indított azért, hogy minél több autós vigyen magával utasokat, ha
közös

Gyakran ismételt
kérdések

az

úti

céljuk.

Bárki

becsatlakozhat,

autósként

ehhez

nem

kell

mást

tenni,

mint

regisztrálni a www.bonusz.hu/elviszlek oldalon és kitenni a regisztráció után kapott "#elviszlek" matricát a
szélvédőre. A gyalogosoknak pedig jó tanács: ha egy autón bárki ezt a matricát látja, bátran megkérheti a sofőrt,
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hogy ha azonos irányba mennek – és persze van hely a kocsiban – akkor hadd szálljon be.

Translate

Bővebben..

Aktuális pályázatok

Programok
Várséta

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

Ismét középkori múltidéző sétára invitál minden kedves érdeklődőt a Budapesti Történelmi Múzeum és a Szembenézés
Alapítvány! Ha lenne kedve egy középkori kalandhoz, kíváncsi a középkor csöppet sem sötét világára és szeretné, ha
a felfedező úthoz izgalmas és szakértő vezetés is társulna, akkor Önnek is a Buda Várnegyedben a helye! Érdemes
minél hamarabb jelentkezni, a helyek ugyanis korlátozott számban érhetők el!
Helyszín: Budai Vár
Vár
Időpont: 2019. január 13., 11:00–13:30

Foglalkoztatási
programok,
közfoglalkoztatás

Bővebben...

Taxituri/ A jótékonyság öltöztet
2019-ben is folytatódik a Taxituri, az Adománytaxi saját szervezésű közösségi vására, ahol mindenki csak jól járhat!

Jogszabályok,
hasznos linkek

Menjen el és szemezgessen az önkéntesek által előválogatott legmenőbb ruhadarabokból és frissítse fel a ruhatárát!
Aki a Taxituriban vásárol, nem csak hihetetlen jó áron juthat igazi kincsekhez, de leteszi voksát a fenntartható
fogyasztás mellett is, ráadásul a vásárlással az Adománytaxi Alapítvány működését is támogatja.
Időpont: 2019. január 19.,14:00–18:30
Helyszín: Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház (1027 Budapest, Jurányi u. 1-3.)

GDPR

Bővebben...

Civil Brunch

Cégkapu

Sok szeretettel invitál minden kedves érdeklődőt a Microsoft Magyarország és a NIOK Alapítvány közös, Civil Brunch
elnevezésű rendezvényére. A reggelivel egybekötött beszélgetésen a mesterséges intelligencia civilek munkáját segítő
lehetőségeit járják körül, ez alkalommal azon civil szervezetek munkatársait, képviselőit várják, akik zöld ügyekkel
foglalkoznak. A Microsoft Magyarország felhő üzletág vezetője, Kiss Zoltán olyan új megoldásokat mutat majd be,
amelyek a mindennapi munka során használhatók, és segítséget nyújthatnak, új megoldásokat jelenthetnek a zöld
szervezetek számára. A NIOK Alapítvány részéről pedig Makádi Zsófia fogja bemutatni, hogy hogyan érhetők el ezek a

Elérhetőségeink

megoldások a civil szervezetek számára a CivilTech programon keresztül.
A részvételi szándékot a zs.makadi@niok.hu email címen legkésőbb január 16-ig lehet jelezni.
Időpont: 2019. január 24., 9:00

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

Helyszín: BÉLA - Bár (1114 Budapest, Bartók Béla út 23.)
Bővebben...

XIII. kerületi Civil Szervezetek Napja
A Radnóti Miklós Művelődési Központ (RaM Colosseum) ad otthont az idei évben is a XIII. kerületi civil napnak, ahol a
szervezetek a folyosókon elhelyezett standoknál prospektusok, képek, tablók, kisebb tárgyak segítségével
mutathatják be tevékenységüket. Közülük többen bemutatót és interaktív workshopot is tartanak a gyerekeknek és a
felnőtteknek az ipar-és szellemi tulajdon jogvédelme, virtuális evezősverseny, környezetvédelmi-sport-és videó

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

játékok területén. A művészeti tevékenységet folytató szervezetek pedig délután gálaműsor keretében szórakoztatják
a közönséget.
A részvétel ingyenes!

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

Időpont: 2019. január 26., 10:00-17:00
Helyszín: RAM - Radnóti Miklós Művelődési Központ (1133 Budapest, Kárpát u. 23.)
Bővebben...

Budapest International Documentary Festival
A világ több tucat országából számtalan különleges, fesztiváldíjas, Magyarországon először vetített alkotást hoznak el
a Cinema City Arénába a dokumentumfilmek, filmek, filmfesztiválok szerelmeseinek, az emberi sorsok, problémák és
társadalmi kérdések iránt nyitott nézőknek január utolsó és február első napjaiban.
Időpont: 2019. január 28- február 3.
Helyszín: Cinema City Aréna (1087 Budapest, Kerepesi út 9.)
Bővebben...

Weboldalunk
Facebookon!
Kövessen Facebookon!
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