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2019. február

Fontos

Rendezvényeink
2019. február 20., 18:00
Pályázati fórum:
NEA 2019 Egyszerűsített
támogatás
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
8-10.)
2019. február 25., 10:00
Pályázati fórum:
NEA 2019 Egyszerűsített
támogatás
Helyszín:
Aranytíz Kultúrház
(1051 Budapest, Arany J. u.
10.)
2019. február 26., 14:00
CSR workshop:
Hahó, itt vagyok!
- Hogyan érjük el az
ismertséget, a célcsoportunkat,
és hogyan növeljük a támogatói
bázisunkat?
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
8-10.)
2019. március 12., 18:00
Pályázati fórum:
NEA 2018 pályázatok
elszámolása
Helyszín:
H13 Rendezvényközpont
(1085 Budapest, Horánszky u.
13.)
A programváltoztatás jogát
fenntartjuk!

A Budapesti Civil

Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők! Kedves Munkatársak! Kedves Olvasók!
2019. január 16-án megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap (a továbbiakban: NEA) pályázati kiírásai: a helyi és
területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatásához kapcsolódó, valamint az összevont pályázati kiírások.
A NEA támogatási keretösszege 2019-ben, mintegy 5,55 milliárd Ft.
A két pályázati kiírás ugyan egyszerre jelent meg, de a beadási időszakok egymástól eltérőek: összevont pályázat
beadására kollégiumtól függően 2019. január 16. – február 15-21. között, míg az egyszerűsített pályázat
beadására szintén kollégiumtól függően 2019. február 25-március 1. – március 27-31. között lesz lehetőség.
A

pályázati

kiírások

elérhetőek

a

Civil

Információs

Portálon,

az

alábbi

linken:

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
A pályázati kiírásokkal kapcsolatban a Civil Információs Centrumok munkatársai folyamatosan tartanak tájékoztató
előadásokat, információs napokat a megyeközpontokban és a járásokban egyaránt. Az előadások célja, hogy a NEA
pályázati lehetőségeket ismertesse, és az azokon való eredményes részvételt elősegítse a civil szervezetek számára.
Az előadáson előtérbe kerülnek a sikeres pályázatkészítéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók, illetve az eddigi
tapasztalatokon alapuló gyakorlati kérdések, kiemelt figyelmet fordítva a pályázati regisztrációtól a szerződéskötésig
terjedő folyamatra.
Ezúton bátorítom Önöket, hogy vegyenek részt az információs napokon, hiszen ezek a rendezvények Önöknek
szólnak, Önökért vannak és remélem, hogy az előadásokon kapott információk hozzájárulnak ahhoz, hogy
eredményesen tudjanak pályázni és eredményesen tudják folytatni tevékenységüket.
Sikeres pályázást kívánok!
Üdvözlettel:
Szalay-Bobrovniczky Vince
Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkár
Miniszterelnökség

A NEA egyszerűsített támogatás új benyújtási időpontjai:

Kollégium elnevezése

Beadás kezdő Benyújtási határidő
időpontja

Közösségi Környezet

2019.02.25. 2019.03.27.

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.

Mobilitás és Alkalmazkodás

2019.02.26. 2019.03.28.

Nemzeti Összetartozás

2019.02.27. 2019.03.29.

Társadalmi Felelősségvállalás 2019.02.28. 2019.03.30.
Új Nemzedék Jövőjéért

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

2019.03.01. 2019.03.31.

Megjelentek az OBH-n a 2019-es beszámoló garnitúrák

Elkészültek a 2019. évre vonatkozó beszámoló benyújtásához szükséges nyomtatványok, melyeket a bíróságok
központi internetes oldalán lehet elérni: PK-541 (beszámoló egyszeres könyvvitel), PK-541P (papír alapú beszámoló
egyszeres könyvvitel), PK-542 (beszámoló kettős könyvvitel) és PK-542P (papír alapú beszámoló kettős könyvvitel).
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII.27.), valamint a civil szervezetek gazdálkodása,
az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm.rendelet többször módosított
mellékletei alapján a 2016., 2017. és 2018. évi beszámolók benyújtásához szükséges nyomtatványok is aktualizálásra
kerültek.
A gyorsabb közzététel érdekében a beszámolókat elektronikus úton az Ügyfélkapun, illetve a Cégkapun keresztül
érdemes benyújtani az Országos Bírósági Hivatal részére. Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel, arra az Országos
Nyilvántartási Iroda munkatársai készséggel válaszolnak. Az Iroda elérhetőségei:
Telefon: +361/354-4165, +361/354-4115, +361/354-4295
Email: civilinfo@obh.birosag.hu
Bővebben...

Útmutató az SZJA 1%-ok fogadásához
Megjelent a NAV legújabb tájékoztató füzete, benne az aktuális SZJA 1%-okkal kapcsolatos információkkal. Az
útmutató széles körű tájékoztatást nyújt az 1%-ok fogadásának feltételeiről, körülményeiről, arról, hogy mit kell
tennie azon civil szervezeteknek, amelyek kedvezményezettek kívánnak lenni, mire használhatják fel a kapott 1%-ot,
illetve milyen elszámolási kötelezettségeik adódnak a kapott 1% felhasználása után.
Bővebben...

Pályázat
Vodafone Digitális Díj

A Vodafone Alapítvány tevékenységének fókuszában a családok, a gyerekek, és a nonprofit szervezetek támogatása
és felzárkóztatása áll. Technológiai vállalatként felismerték, hogy a digitalizáció segítségével minden területen
hatványozott fejlődést lehet elérni, ezért a Magyar Adományozói Fórum közreműködésével idén első alkalommal
meghirdetik a Vodafone Digitális Díj című pályázatot. A Díj középpontjában a digitális innováció áll, azaz olyan új
technológiákat alkalmazó megoldásokat keresnek, melyek nem a megszokott válaszokat adják a fent meghatározott
kategóriák egy-egy kihívására, problémájára. A pályázat célja, hogy ösztönözze és elismerje a digitálisan innovatív
gondolkodású személyeket és szervezeteket, és e tehetséges innovátorokkal összekapcsolja a fent említett társadalmi
rétegeket. A 15 millió forint összdíjazású, társadalmi célú technológiai díjra magánszemélyek és szervezetek egyaránt
pályázhatnak.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 5., 24:00
Bővebben...

BlackRock Pro Bono Program

A BlackRock Hungary Kft. a világ egyik vezető vagyonkezelőjének budapesti irodája. Nemzetközileg elismert
társadalmi felelősségvállalás programjuk új eleme az Önkéntes Központ Alapítvánnyal közösen indított pro bono
program, melynek keretében magyarországi civil szervezetek számára nyújtanak szakmai támogatást meghatározott
területeken (marketing stratégia kialakítása és kommunikáció, humán erőforrás stratégia és folyamatok tervezése,
pénzügyi tanácsadás és oktatás, üzleti tervezés és tanácsadás stb.) A BlackRock olyan projekteket kíván támogatni,
melyek összhangban állnak a számára kiemelt jelentőséggel bíró jövedelem-, megtakarítás- és közösségfejlesztési
értékekkel az alábbi szektorokban tevékenykedő szervezetek bevonásával: kisebbségek/roma közösségek; hátrányos
helyzetű csoportok; női érdekvédelem és tehetséggondozási programok. A pályázatra elsősorban olyan szervezetek
jelentkezését várják, akik kellő kapacitással és elszántsággal rendelkeznek a szervezetük részben vagy (hosszabb
távon akár) egészében történő fejlesztése érdekében, és megfelelően előkészített, kivitelezhető, a szervezet
vezetősége

által

is

támogatott

projektet

kívánnak

megvalósítani.

A

szervezetek

termék-,

projekt-

vagy

szolgáltatásfejlesztésre, vagy akár egy tervezett fejlesztés kapcsán konzultációra is igénybe vehetik a BlackRock
munkatársainak szaktudását.
Benyújtási határidő: 2019. március 4.
Bővebben...

Lehetőség
Startupok a fenntarthatóbb jövőért
2018-ban az ökológiai túllövés napja (Earth Overshoot Day) augusztus 1-jére esett. Ezen a napon érte el az
emberiség azt a pontot, amikor felélte a Föld egy évre elegendő erőforrásait. Ahogy ez a nap egyre korábbra csúszik,
úgy egyre sürgetőbb a greentech megoldások alkalmazása, a klímaváltozás kihívásaira reagáló ötletek megvalósítása.
Ezen célok elősegítését tűzte ki a Climate-KIC Accelerator programja, mely a klímaváltozásból eredő kihívásokra
technológiai és üzleti megoldásokat nyújtó startupok jelentkezését várja idén is. Olyan projektötleteket, vagy már
konkrét projektek jelentkezését várják, melyeknél a hagyományos megoldásokhoz képest az új termék vagy
szolgáltatás energiahatékonyabb, víztakarékosabb, kevesebb hulladékot termelő vagy kisebb károsanyag-kibocsátású.
A program bármilyen fázisban lévő startupok számára segítség lehet, hiszen az anyagi támogatás mellett stratégiai

tanácsadás várja a résztvevőket annak érdekében, hogy az ötletből versenyképes üzlet jöjjön létre.
Jelentkezési határidő: 2019. február 28.

Bővebben...

Foglalkoztatási programok
Pályaorientációs és Szakképzési Börze
Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztálya ismét megrendezi a "Tanulj SzakMát!" börzét, melynek
célja,

hogy

segítséget

nyújtson

az

új

szakképzési

rendszerben

való

eligazodásban,

a

megfelelő

szakma

kiválasztásában, amely hozzájárul a szakképzésben végző fiatalok és felnőttek eredményes bekapcsolódásához a
munka világába.
A rendezvényre a fővárosban működő gimnáziumok és szakképző intézmények végzős diákjait, valamint regisztrált,
szakképzésben részt venni szándékozó felnőtt álláskeresőket várnak, ezért főleg olyan kiállítókat hívtak, akik felnőtt
képzési, esti, levelező tagozaton tudnak szakképzést biztosítani a látogatói célcsoport részére.
Az intézmények önálló standokon szórólapjaikkal, képzési tájékoztatóikkal, képzésekre szóló jelentkezési lapokkal és
személyes információnyújtással várják az érdeklődőket; a színpadon pedig a témakörben dolgozó szakemberek
panelbeszélgetések keretében, különböző megközelítésből mutatják be az érintettek lehetőségeit. A látogatóknak
alkalmuk nyílik a beszélgetésekbe bekapcsolódni, személyes kérdéseiket feltenni.
Időpont
Időpont:: 2019. március 5., 9:00-16:00
Helyszín
Helyszín:: MOM Sport és Uszoda Központ (1123 Budapest, Csörsz utca 14.)
A rendezvény INGYENES!
Bővebben...

Kezdeményezés
CivilArchiv

Budapest Főváros Levéltára nemrég indította el CivilArchiv Projekt névre keresztelt kezdeményezését, melynek célja,
hogy a már megszűnt, illetve a még működő fővárosi egyesületek, alapítványok és társadalmi szervezetek maradandó
történeti értékű iratait összegyűjtse, ugyanis ezek segítségével feltárhatóvá válik a fővárosi lakosok társadalmi
szerepvállalásával, civil tevékenységével, illetve alulról szerveződő kisközösségeivel kapcsolatos élete. A Levéltár
számára egyaránt fontosak lehetnek a működéssel kapcsolatos iratok, összefoglaló jelentések, közgyűlések
jegyzőkönyvei, visszaemlékezések, levelek és fényképek, így aki ilyen jellegű iratok hollétéről tud, esetleg ilyeneket
őriz, és szívesen átadná azokat egy megfelelő őrzési és feldolgozási körülményeket biztosító közgyűjteménynek, az

alábbi elérhetőségeken fordulhat az illetékesekhez:
Györgyi Csaba, főlevéltáros (Budapest Főváros Levéltára, gyorgyics@bparchiv.hu
gyorgyics@bparchiv.hu,, +361/298-7663)
Bővebben...

Önkéntesség
Tiszta busz a hajléktalanok méltóságáért
Hamarosan elindul a DrumoDom elnevezésű autóbusz Belgrádban, hogy a szerb nagyvárosban élő hajléktalanok
számára mosodaként, illemhelyiségként, zuhanyzóként funkcionálva hozzájárulhasson az emberi méltóságuk
visszaszerzéséhez. Az ötlet nem újkeletű: a kezdeményezők San Francisco példáját követték, de a Dignity On Wheels
(kerekeken guruló méltóság) Kalifornia állam más városaiban, így Los Angeles és San Jose utcáin is keresi és szolgálja
a hajléktalanokat 2015 óta. Hasonló példákkal szerencsére már találkozhatunk a világ egyéb tájain is, így
például Magyarországon a budapesti "Máltai vonat" említhető ilyen közlekedési eszközként, bár ez nem mobil, hanem
fix helyszín, éjszakai szállással, vacsorázási és tisztálkodási lehetőséggel.
Bővebben...

Önkénteskedni menő!

Ha szívesen támogatna jó ügyeket önkéntes munkával, és egy ajándék koncertjegytől sem riad vissza, akkor a
MagNet Bank és a Quimby közös akciója Önnek szól! Ehhez nem kell mást tenni, mint jelentkezni a MagNet Bank
oldalán (folyamatosan, de legkésőbb február 24
24-ig)
-ig) az alábbi szervezetek egyikéhez: BAGázs Közhasznú Egyesület,
Budapest Bike Maffia, Erdőmentők Alapítvány, Noé Állatotthon Alapítvány, Suhanj! Alapítvány. Az önkéntes
munkákat március 17-ig
17-ig lehet abszolválni, és az első 15-15 teljesítő közt jutalmul jóváírnak egy jegyet is a Quimby
budapesti nagy családi összeröffenésére, a Family Tugedör koncertekre március 29-én vagy 30-án.
Bővebben...

Környezetvédelem
Csikkmentes február

Cigicsikkmentes február címmel egész hónapos kihívást hirdet a JÖN Alapítvány, a Füst-Öl téli kampánya egyik
szemléletformáló elemeként. A kihívással egybekötött esemény célja felhívni a lakosság figyelmét az eldobált

cigicsikkek okozta súlyos környezetszennyező ártalmakra, remélve, hogy a kampány után minél kevesebben fogják az
elszívott cigarettát eldobni, elpöckölni. A csikk ugyanis a második leggyakrabban eldobott, egyszer használatos
műanyagszemét, amiből akár egyetlen darab 500-1000 liter vizet tud beszennyezni. A cigicsikkek a leggyakoribb
óceáni hulladékok közé tartoznak, amik a legújabb vizsgálatok szerint károsabbak a környezetre, mint a mára már
közutálatnak örvendő műanyagszívószálak!
Bővebben...

Kutatás
Levegőből víz

Beth Koigi elnyerte az EDF fiatal afrikai újítóknak kiírt nagydíját, nemrég pedig a brit Royal Academy of Engineering
Africa Prize for Engineering Innovation díjára leginkább esélyes jelöltek közé került. Nem hiába, az ifjú zseninek
ugyanis sikerült vizet előállítania a levegőből! A fiatal feltaláló kollégiumi emlékeiből merített ihletet, ahol poshadt és
szennyezett volt a víz. Ezen emlékek alapján alkotta meg első lepárlóberendezését, amely az 58 százalékos
páratartalmú levegőből naponta 10 liter tiszta ivóvizet nyer ki. A berendezés ráadásul gazdaságosan üzemeltethető,
a tervek és az első kísérletek szerint ugyanis egy mindössze 400 wattos napelemmel, továbbá némi technológiai
tökéletesítéssel már napi 100 literre növelhető a tiszta ivóvíz mennyisége, és közben a literenkénti előállítási ár
kevesebb mint egy dollárcent.
Bővebben...

Programok
Mátyás király és a reneszánsz
Az év legkirályibb családi rendezvényét szervezi meg idén a Tevebudaörs csapata a Hunyadiak Örökében
Hagyományőrző Egyesülettel karöltve. Az eseményen a résztvevők egy időutazásban vehetnek részt és
visszarepülhetnek egészen a Hunyadiak korába, mely utazás kapcsán nemcsak az erejükre, bátorságukra,
ügyességükre, de minden tudásukra is szükségük lesz. Csatlakozzanak Önök is a kalandhoz!
Időpont: 2019. február 16., 10:00–14:00
Helyszín: Szent Benedek Gimnázium (2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.)
Bővebben...
Van-e kiút a mókuskerékből?
Kötelesség, kötelezettség, követelmény, felelősség, vállalások sora, teendők garmadája és még sorolhatnánk.
Elvárások tömkelege zúdul ránk nap, mint nap. A legtöbben már nem pusztán egy mókuskerékben sínylődünk, hanem
mókuskerék-rendszerek labirintusában ébredünk fel reggelente, ahol már csak egy cél marad: a túlélés. Limpár Imre
tanácsadó szakpszichológus foglal össze olyan praktikus szempontokat, technikákat, amelyek segítségével
kikerülhetünk ebből a bizonyos kerékből.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Időpont: 2019. február 19., 18:00

Információk
A cic@szazadveg.hu
email címre várjuk
aktuális híreiket,
eseményeiket,
amelyeket

Helyszín: ELTE Gólyavár, Mária Terézia terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)
Bővebben...

Értékeld a látogatót! - Természeti és kulturális területen dolgozók szakmai fóruma
Kik a mi közönségünk, önkénteseink, programjaink résztvevői, és kik nem látogatják de látogathatnák a
programjainkat? Miért fontos őket ismerni? A fórumra elsősorban a kulturális és természeti területek képviselőit,

megjelentetnének
hírlevelünkben és
Facebookoldalunkon!

bemutatással, neveléssel, látogatókkal foglalkozókat és a kapcsolódó szakmák képviselőit várják a szervezők.
A részvétel regisztrációhoz kötött, február 18-ig itt lehet jelentkezni.
Időpont: 2019. február 21-22.
Helyszín: Budapesti Gazdasági Egyetem (1052 Budapest, Markó u. 29 -31.)
Bővebben...

Gyakran ismételt
kérdések

Erőszakmentes kommunikáció tréning
Az erőszakmentes kommunikáció egy olyan világot tár az érdeklődők elé, amiben a saját és a másik mondandója,
igényei egyformán fontosak. Az Új Nemzedék Központ három alkalmas tréninget hirdet az alábbi módszertan mélyebb
megismerése érdekében. A csoport kortól függetlenül bárkinek szól, akiben van elég kíváncsiság és nyitottság jobban
megismerni a saját belső világát. A résztvevők a tréning alkalmakon interaktív, játékos feladatokon keresztül

Aktuális pályázatok

ismerkedhetnek meg többek között az igen elterjedt ítélkező gondolkodással, az érzéseink szerepével, a
szükségleteinkkel, melyek életünk fontos erőforrásai, és a kielégítésükhöz vezető lehetséges utakkal. A részvétel
ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Időpont: 2019. február 21., február 28., március 7.
Helyszín: Új Nemzedék Közösségi tér (1053 Budapest, Királyi Pál u. 6.)

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

Bővebben...

Gyermek pszichodráma csoport
Ingyenes pszichodráma csoportot indít a Mosoly Alapítvány olyan 9-11 év közti gyerekek számára, akik

Foglalkoztatási
programok,
közfoglalkoztatás

pszichoszomatikus tünetekkel küzdenek. A csoportfoglalkozások során magasan képzett szakemberek
művészetterápiás elemekkel kombinálva alkalmazzák a gyermekpszichodráma módszerét. A csoport a tervek szerint
február 25-én indul, és hetente egyszer, hétfőnként 17:30-19:00 között kerül megtartásra.
Első időpont: 2019. február 25.
Helyszín: Budai Gyermekkórház (1023 Budapest, Bolyai u. 5-9.)
Bővebben...

Jogszabályok,
hasznos linkek

Weboldalunk
GDPR

Cégkapu

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

Facebookon!
Kövessen Facebookon!

Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzés

Leiratkozás a hírlevélről

