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Hírlevél
2019. április

Fontos

Rendezvényeink
2019. április 11., 10:00-17:00
Véradó nap
Helyszín:
Aranytíz Kultúrház
(1051 Budapest, Arany J. u. 10.)
2019. április 23., 24. és 25.,
12:30–14:30
Microsoft Excel – 3 alkalmas
mini képzéssorozat
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
8-10.)

Új NEA elszámolási útmutató
Áprilissal megkezdődött a Nemzeti Együttműködési Alap 2018-ra vonatkozó pályázatainak elszámolási időszaka (2019. április
1-30.). Ennek okán szeretettel hívjuk fel figyelmüket az elszámolás elkészítésében segítséget nyújtó - 2019. március 26-án
módosított

-

elszámolási

útmutatóra

(3.

számú

módosítás),

melyet

a

Civil

Információs

Portálon

a

NEA/dokumentumok/elszámolási útmutatók menüpont alatt érhetnek el és tölthetnek le.

Civil Véradó Nap - "Jót s jól! Ebben áll a nagy titok."

2019. április 24., 25., 15:00–
17:00
Google mini képzés
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
8-10.)
2019. április 30., 16:00
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. május 6., 17:00
Jogi fórum
Alapító okirat és jogszerű működés
a PTK, illetve a Civil törvény
aktuális szabályozása szerint, a
közhasznúság visszaszerzése
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
8-10.)
2019. május 8., 17:00
Pénzügyi fórum:
Éves beszámoló
Helyszín:
H13 Rendezvényközpont
(1085 Budapest, Horánszky u.
13.)

A programváltoztatás jogát
fenntartjuk!

A Budapesti Civil Információs Centrum és a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes
Államtitkársága az Országos Vérellátó Szolgálattal karöltve civil véradást szervez 2019. április 11-én, a magyar költészet
napján. Véradásra jelentkezhet minden 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú egészséges felnőtt. Az önkéntességnek
ezt

a

nemes

és

közhasznú

formáját

népszerűsítve

bátorítanánk

a

jót

tenni

vágyókat,

hogy

önzetlen

segítségnyújtásukkal támogassák a véradás ügyét. A véradóknak a catering biztosítása mellett szeretnénk 1-1 emléklappal és
további ajándékokkal is kedveskedni, megköszönve ezzel a véradást és a segítségnyújtást. Legyenek Önök is hősök, legyenek
életmentők!
Időpont: 2019. április 11., 10:00-17:00
Helyszín: Aranytíz Kultúrház (1051 Budapest, Arany János u. 10.)
Bővebben...

Vigyázat, csalók!
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A Budapesti Civil
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.

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

Naponta több bejelentés is érkezik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti
Kibervédelmi Intézetéhez (NBSZ NKI), miszerint a közelgő adóbevallási időszakra hivatkozva adathalászok próbálnak
megszerezni ügyfélkapus bejelentkezési és bankkártyaadatokat. A csalók repertoárja egyre szélesebb, már nemcsak emailben,
hanem SMS-ben, sőt, élő telefonhívással is próbálkoznak. A NAV nevében írt adóvisszatérítés lehetőségére felhívó elektronikus
levelek,

SMS-ek

olyan

nyelvi

fordulatokat

tartalmaznak

-

például

tegező

megszólítást,

szándékos,

ugyanakkor

a

megtévesztésre tökéletesen alkalmas megnevezéseket - melyeket a hivatal nem szokott alkalmazni! A NAV értesítési
gyakorlata merőben eltér a megtévesztő módszertől, a hivatal ugyanis Ügyfélkapun keresztül, illetve postán, adószámlakivonaton értesíti az ügyfeleket a többletként megjelenő tételekről
tételekről..
honlapjára.
A gyanús üzenetekkel kapcsolatos további információkért, hasznos tanácsokért látogassanak el az NBSZ NKI honlapjára.
Bővebben...

Pályázat
Magenta 1 Nonprofit

A Telekom és a T-Systems támogatni és ösztönözni kívánja a nonprofit szektor digitalizációját, hatékonyabbá és sikeresebbé
tételét, ennek érdekében alkotta meg a "Magenta 1 Nonprofit" névre keresztelt díjcsomagját. Az ajánlat lényege, hogy a
vezetékes, internet és hang szolgáltatás mellett mobil hang- és adatforgalmat is magában foglal, mindezt a kedvezményes
évben nulla forintos havidíjjal. A lehetőségre pályázhat minden olyan magyarországi székhelyű alapítvány és egyesület,
hátrányos helyzetű csoportokat támogató szövetség, valamint nonprofit gazdasági társaság, amely a létesítő okiratának
megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja, valamint vállalja, hogy nyertes pályázata esetén a támogatás ideje alatt
legalább egy aktivitását megjeleníti a hello holnap! applikációban.
A pályázatok beérkezési határideje: 2019. április 10.
Bővebben...

Ön választ, mi segítünk
A TESCO-GLOBAL Zrt. a Magyar Adományozói Fórum és az Ökotárs Alapítvány közreműködésével hatodik alkalommal hirdeti
meg "Ön választ, mi segítünk" című pályázatát, melynek célja a helyi közösségek igényeire épülő és részvételével megvalósuló
programok támogatása az alábbi területeken:
- a helyi közösségek környezetének megszépítésére, valamint a közösségi élet előmozdítására irányuló kezdeményezések
támogatása;
- oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek számára;
- egészséges életmód, egészségmegőrzés–egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítását célzó projektek.
A pályázat során olyan programokat keresnek, ahol a projekt a helyi közösség tagjaival együtt kerül megtervezésre és
megvalósításra, valamint együtt gondoskodnak majd a projekt fenntarthatóságáról.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 3., 12:00
Bővebben...

Subscribe

Foglalkoztatási programok

Past Issues

Translate

Budapest Főváros Kormányhivatala - Szolgáltató Kormányhivatal Modell
Budapest Főváros Kormányhivatala 2017-2018 között vezette be a Szolgáltató Kormányhivatali Modellt, melyet a KÖFOP1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 azonosító jelű „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” elnevezésű
kiemelt projekt keretén belül dolgozott ki. A modellben lefektetett stratégiai célok felülvizsgálatát és értékelését a
Kormányhivatal az idei év második negyedévétől kezdi meg. Céljuk a stratégiai célok megvalósulásának vizsgálata, valamint a
felülvizsgálat során szerzett információk alapján a szükséges módosítások és fejlesztési tervek kidolgozása, javító intézkedések
bevezetése. A felülvizsgálat részeként a hatósági eljárásban résztvevő ügyfelek mellett a Kormányhivatallal kapcsolatban álló
vállalkozások és civil szervezetek körében elvárás- és elégedettségmérésre kerül sor, amelyben való részvétel önkéntes és
anonim.
Kérjük, és előre is köszönjük együttműködésüket az elvárás- és elégedettségvizsgálatok elvégzésében!

Ifjúság
Te jössz! – Felhívás
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság Te jössz! című projektjének megvalósítása érdekében pályázati felhívást írt ki
ifjúsági szervezetek vagy az ifjúsági munkában érintett intézmények, szervezetek részére. A pályázni kívánó szervezetek
feladata, hogy 2019. május 1. és szeptember 30. között települési szintű vitanapokat valósítsanak meg, melyek fókuszában az
áll, hogy valódi párbeszéd és együttműködés kezdődjön meg az egyes települések önkormányzata, érintett intézményei és
szervezetei, valamint fiataljai között. A projektbe olyan szervezetek, intézmények vagy nem formális csoportok jelentkezését
várják, akik települési vagy kistérségi, járási szinten szeretnének az ifjúsági korosztály (jellemzően 13-30 éves kor)
közügyekbe történő bevonásával és társadalmi részvételének erősítésével elkötelezetten foglalkozni.
Benyújtási határidő: 2019. április 10.

Bővebben...

START+ infónap
Szeretné a fiatalok fejlődését támogatni és interkulturális élményt nyújtani nekik? Esetleg önkénteseket fogadnának EU-s
támogatással a szervezetükkel? A pályakezdők tapasztalatszerzését segítenék, de ehhez anyagi támogatásra lenne szükségük?
A Tempus Közalapítvány ingyenes információs napján szeretettel vár minden érdeklődő civil szervezetet, oktatási intézményt,
társadalmi vállalkozást, akik projekteket valósítanának meg az ifjúsági területen és ehhez forrást keresnek. A részvétel
ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött!
Időpont: 2019. április 12., 10:00-15:00
Helyszín: Tempus Közalapítvány (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.)

Bővebben
Bővebben...
...

Kezdeményezés
800 tonna megmentett élelmiszer
2016 óta tart az ALDI és az Élelmiszerbank együttműködése, amely során a diszkont áruházlánc az üzleteiből, illetve a
logisztikai központjából kereskedelmi forgalomba nem kerülő, de emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszereket juttat el a
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rászorulók számára. Teszik mindezt önkéntes alapon, Magyarországon ugyanis jelenleg nem kötelező a lejáró
élelmiszerek RSS
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karitatív célú átadása. Az áruházlánc és az Élelmiszerbank az élelmiszerbiztonsági szabályok maximális betartásával, közös
erővel mérsékli az élelmiszerpazarlást, és juttatja el a megmenthető termékeket azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük
van rá. Az ALDI az átadandó élelmiszereket természetesen gondosan csomagolva tárolja, ügyelve arra, hogy ne
keveredhessenek a selejttel, illetve az egyéb, értékesítésből kivont áruval.

Bővebben...

Útmutató a kutyák örökbefogadásához
Fogadj örökbe! címmel megjelent a Nébih új, ingyenes kiadványa, amely a kutyák örökbefogadásához nyújt átfogó segítséget
a felelősen gondolkodó gazdák számára. A kötet a "Szabad a gazdi"-kampány oldaláról ingyenesen letölthető, állatmenhelyek
és gyepmesteri telepek pedig nyomtatott formában is igényelhetik. A "Fogadj örökbe!" hasznos, gyakorlati tanácsokat nyújt
azoknak a gazdiknak, akik úgy döntenek, otthont biztosítanak egy árva állatnak. A kötet már a kezdeti lépéseket is részletesen
leírja, például, hogy milyen szempontok mérlegelésével választhatunk magunk mellé ideális négylábú társat, olyat, akinek az
igényeit valóban ki tudjuk szolgálni. Az útmutatóban szó esik többek között egy kutya örökbefogadásának jogi feltételeiről, a
tartási költségekről, de gyakorlati tanácsokat is ad az összeszokás megkönnyítésére.

Bővebben...

Környezetvédelem
Még tart a Műanyagböjt
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Felismerve felelősségünket az élővilág és benne az ember jövője iránt a Humusz Szövetség nagyböjti kampányával
idén is arra RSS
Translate
biztat mindenkit, hogy szorítsa vissza a műanyagok használatát és előzze meg a pazarlást! A #műanyagböjt kampány célja
nem más, mint ráirányítani a figyelmet a minket körülvevő műanyagszennyezésre, továbbá népszerűsíteni kívánja a megelőző
magatartás elterjedését azáltal, hogy nem csak a probléma kerül terítékre, hanem a megoldás eszközei is. 2019-es
kampányukat a közösségi média különböző felületein folytatják, ahol összesen 10 üzenetet tesznek közzé a műanyagok
témájában látványos, olykor humoros köntösbe burkolva.
Bővebben...

Kutatás
Méhészeknek készült applikáció nyert a maratoni ötletversenyen

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Design Terminal 2019 februárjában meghirdetett pályázatának legjobb 13 versenyzője
vehetett részt és mérettetett meg 2019. március 22-23-án, egy agrárinnovációs ötletversenyen. A verseny célja mindamellett, hogy az egyetemi- és főiskolai hallgatók, pályakezdők és startupok megszólításával felhívja a figyelmet az
agráriumban rejlő innovációs lehetőségekre

- az volt, hogy a legújabb technológiákat használó agrárszektort vonzó

karrierlehetőségként állítsa a fiatalok elé. A verseny végén tartott prezentációk alapján a zsűri győztesnek a BeeNet csapatát
választotta, akik egy interaktív hálózat javaslati tervét dolgozták ki a méhészek, mezőgazdasági termelők és hatóságok közötti
kapcsolattartásra.
Bővebben...

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

Programok
Séta az autizmussal élőkért
Április 2-a az „Autizmus Világnapja”. Ez alkalomból a Nemzetközi Cseperedő Alapítvány idén kilencedik alkalommal rendezi
meg ”Séta az autizmussal élőkért” elnevezésű programját. A találkozóra április 6-án, 9:30-kor kerül sor a Magyar Tudományos
Akadémia előtt, majd a séta a Széchenyi tér, Korzó, Március 15-e tér útvonalon haladva, 10:00-kor indul. A korábbi résztvevők
által megszokott program ez alkalommal a környezettudatosság jegyében telik.
Időpont: 2019. április 6., 10:00-13:00
Helyszín: MTA (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)
Bővebben...

Gyakran ismételt
kérdések

Engedelmes Kutyák Napja
A Rex Kutyaotthon Alapítvány és a Rex Tanoda szeretettel invitál minden kedves érdeklődőt az Engedelmes Kutyák Napja –
Kutyázzunk egy jót! elnevezésű rendezvényére. Idén is sok izgalmas programmal várnak minden két- és négylábú vendéget:

Aktuális pályázatok

szakelőadások, állatorvosi negyedórák, kutyás játékok, sportbemutatók várják az érdeklődőket. A kutyás sportokat ráadásul ki
is lehet majd próbálni és élmény alapon eldönteni melyik lesz a kedvenc.
A belépés ingyenes!
Időpont: 2019. április 6., 10:00-15:00

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

Helyszín: Rex Kutyaotthon Alapítvány (1048 Budapest, Óceánárok u. 33.)
Bővebben...

Nagy tavaszi jótékonysági garázsvásár és bolhapiac
Kinőtte a gyerek, vagy csak egyszerűen megunta ruháit, cipőit, táskáit? Használt ruhák, cipők és táskák, de akár egyéb

Foglalkoztatási
programok,
közfoglalkoztatás

kiegészítők, csecsebecsék és dísztárgyak, könyvek eladására és vételére adnak most helyet a Hatszín Teátrum nagy tavaszi
jótékonysági garázsvásárán. Minden jelentkezőnek igyekeznek helyet biztosítani, cserébe némi helypénzt kérnek. A szabály
egyszerű: aki elmegy, az vállalja, hogy az első eladott darab árát egy üvegedénybe helyezi, és ezzel az összeggel támogatja a
„Tarnabod és mi” csapatot.
Időpont: 2019. április 13., 13:30–20:00
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Jogszabályok,
hasznos linkek

Bródy utcaünnep
Április 13-án a Bródy Sándor utca lakói és kereskedői programokkal, játékokkal és szokatlan térhasználattal köszöntik fel a

GDPR

közteret. Házibulit lakásban szokás tartani, tereken pedig megemlékezéseket. Itt azonban egy utca-szintű közösségi
térfoglalás lesz szörpözgetéssel, piknikezéssel, krétagraffitizéssel. Az utcabálra érkezők útlevelet kapnak, melyben a különböző
állomásokon lehet majd pecsételni.
Időpont: 2019. április 13., 16:00–19:00
Helyszín: Bródy Sándor utca (1088 Budapest)

Cégkapu

Bővebben...

Civil Díj 2019 - Díjátadó Gála
Ünnepelje Ön is együtt a NIOK Alapítvány munkatársaival a tavalyi év legsikeresebb és legjobb civil projektjeit,

Elérhetőségeink

kezdeményezéseit! A Civil Díj célja egyrészt, hogy minél szélesebb körben ismertté tegye a legjobb hazai civil szervezeteket és
legsikeresebb projektjeiket, ezáltal segítve a legjobbak 1% és egyéb adománygyűjtő kampányait, másrészt a díjátadó gála
keretei között egy évente ismétlődő, a szektor vezetőinek szóló esemény létrehozása, amely a remények szerint a jövőben a

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

jelentősebb civil szervezetek rendszeres találkozóhelyévé válhat.
Szeretettel várnak minden érdeklődőt a Civil Díj 2019 Gálájára, ahol kiderül, hogy a szakmai zsűri idén kiket díjazott a 8
különböző kategóriában, illetve a közönségszavazás nyertesére is fény derül.
Időpont: 2019. április 16., 18:00–21:00

Munkatársak
Munkatársak::
Bálint Eszter
Homorodi Emese
Mészáros Orsolya
Mráz-Horváth Edina

Helyszín: MagNet Közösségi Ház (1062 Budapest, Andrássy út 98.)
Bővebben...

I bike Budapest

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

A Magyar Kerékpárosklubban egy olyan jövőért dolgoznak, ahol mindenki bringázhat, hiszen a bicikli a legegyszerűbb,
leggyorsabb és legszabadabb közlekedési eszköz. Idén is megtartják szokásos felvonulásukat, mely egyben demonstráció is
egy olyan Budapestért, ahol bárki biciklire tud pattanni, ha úgy tartja a kedve. Mert ahol jó bringázni, ott jó élni!
Időpont: 2019. április 28., 15:00-18:30

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

Nagyrétről
Helyszín: Indulás a Margitszigeti Nagyrétről
Bővebben...

NANE 25 FESZT
A 2019-es év igazán különleges, ugyanis idén lett a NANE Egyesület negyed évszázados! Az elmúlt 25 évben számos közös
élmény és nehézség szegélyezte útjukat, amit önkénteseikkel, munkatársaikkal és támogatóikkal május 3-án egy fesztivál
keretében szeretnének megünnepelni. Színes programokkal, koncertekkel, demokratikus DJ-kkel és frissítő fröccsökkel várnak
minden kedves érdeklődőt!
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Időpont: 2019. május 3., 18:00-02:00
Helyszín: Három Holló (1052 Budapest, Piarista köz 1.)
Bővebben...

Weboldalunk
Kövessen Facebookon
Facebookon!!
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