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Hírlevél
2019. június

Rendezvényeink
2019. június 7.,
8:30–16:00
Egynapos civil képzés:
Szervezeti külső kommunikáció
és PR/marketing
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
8-10.)
2019. június 18.,
8:30–16:00
Egynapos civil képzés:
Projektmenedzsment
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
8-10.)
2019. június 20.,
8:30–16:00
Egynapos civil képzés:
Tárgyalástechnika és
prezentációs készség fejlesztése
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
8-10.)

Fontos
Civil- és Cégnap a Fővárosi Törvényszéken
A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezeteket nyilvántartó csoportja,
17-én 13:00 kezdettel Civil- és Cégnapot tart. A civil
valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2019. június 17-én
szervezeteket érintő előadásblokk témái a következők:
- az elektronikus kérelmek beadásának „titkai”
- a vallási közösségek nyilvántartásával kapcsolatos változások
- a civil törvényességi felügyeleti ügyek sajátosságai
- a civil szervezetek jogutód nélküli megszűnésének gyakorlati problémái.
Az eseményen való részvétel a helyszín korlátozott befogadóképessége miatt regisztrációhoz kötött! Jelentkezni a
sajto@fovarosit.birosag.hu email címen keresztül lehetséges a résztvevő, illetve a képviselt szervezet nevének megadásával.
A regisztráció határideje: 2019. június 13., 16:00
Bővebben...

Pályázat
Morgan Stanley pro bono

2019. június 26.,
8:30–16:00
Egynapos civil képzés:
Vezetői készségfejlesztés és
időgazdálkodás
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány
(1037 Budapest, Hidegkuti N. u.
8-10.)

A rendezvényeink
ingyenesen látogathatóak,
azonban
regisztrációkötelesek!
A programváltoztatás jogát
fenntartjuk!

A Morgan Stanley Magyarország - együttműködésben az Önkéntes Központ Alapítvánnyal - 2019-ben is elindítja a szervezetek
technológiai fejlesztését támogató, szakértelmen alapuló pro bono programját, hogy munkatársai szaktudásának legjavát
állíthassa a hazai civil szervezetek technológiai fejlesztésének szolgálatába. A Morgan Stanley kifejezetten olyan IT- és
technológiai projekteket kíván támogatni, melyeknél jól körülhatárolt a megoldásra váró probléma és ahol biztosítható a
létrejövő új rendszerek fenntartása és folyamatos üzemeltetése, illetve ahol a felkínált tudás a lehető legnagyobb belső és

Rendezvényeinkre és személyes
tanácsadásainkra a
cic@szazadveg.hu email címen
lehet bejelentkezni, a szervezet
és a képviselő nevének
megadásával, egynapos
képzéseinkre pedig a vonatkozó
jelentkezési lap kitöltésével és
az aláírt dokumentum

külső hatást tudja kiváltani. Olyan szervezetek jelentkezését várják, amelyek megfelelően előkészített, konkrét, reális és
belülről is támogatott fejlesztéseket akarnak megvalósítani az alábbi területek valamelyikén:
1. Adatelemzés és adatkezelés: olyan projektek, melyek célja a szervezetek által használt adatok elemzése és abból
döntéstámogatási rendszerek előállítása.
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visszaküldésével.
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A képzéseinken, mini
képzéssorozatainkon és
workshopjainkon limitált
létszámú érdeklődőt tudunk
fogadni, a regisztrálás tényéről
válasz emailt küldünk.
A személyes tanácsadásainkon
félórás időközökben, előzetes
időpont-egyeztetés alapján
tudjuk fogadni önöket.

2. Folyamatautomatizálás: a szervezetek különféle munkaterületeinek, folyamatainak informatikai megoldásokkal
Translate való RSS
támogatása és hatékonyságnövelése.
Az online jelentkezési lapot 2019. június 11. 18:00-ig lehet beadni, mely elérhető a https://bit.ly/2T0TwjX cím alatt.
Bővebben...
Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet Autizmus-specifikus nevelés és
oktatás támogatása címmel. A pályázat célja, hogy megteremtse a minőségi autizmus-specifikus nevelést és annak oktatási
feltételeit az autizmussal küzdő gyermekeket integráltan nevelő-oktató köznevelési intézményekben. A nyertes szervezetek
egy mentorálási folyamatban vehetnek részt, melynek keretében az autizmus spektrum zavar terén jártas külső szakértő

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.

mentor tapasztalatával, szakszerű tudásával, rálátásával járul majd hozzá és segíti az intézményben dolgozó, kijelölt
mentoráltat, aki az autizmussal küzdő gyermekekkel napi szintű kapcsolatban van.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 9.000.000 Ft
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. június 14.

További információkért
látogassanak el honlapunkra
honlapunkra,,
legfrissebb híreinket pedig
Facebook-oldalunkon találják!

Bővebben...

Jövőért Álmodók

Környezetvédelemmel

erősíti

vállalati

felelősségvállalási

tevékenységét

a

Budapest

Bank:

együttműködve

a

WWF

Magyarországgal felméri ökológiai lábnyomát, valamint új „ökoszolgáltatásokkal” is megjelenik a piacon. A bank 2019. június
19
19-ig
-ig várja a Jövőért Álmodók elnevezésű pályázatára beérkező innovatív ötleteket, amit magánszemélyek, civil szervezetek
és vállalkozások részére hirdetett meg. A pályázat célja, hogy olyan példaértékű kezdeményezéseket támogasson, amelyek
valós környezeti problémákra nyújtanak érdemi megoldásokat. A bank két kategóriában, a szakmai zsűri értékelése és a
közönség online szavazatai alapján ítél oda 1-1 millió forintot két pályázat megvalósítására.
Online jelentkezni az alábbi felületen lehetséges: https://jovoertalmodok.hu/
Bővebben...

Díj
Delfin-díj
A Magyar Telekom 2008-ban alapította meg a Delfin-díj-at
Delfin-díj-at,, melyet évente ítél oda a legfenntarthatóbb vállalkozásoknak és
szervezetek elismerésére szolgál,
társadalmi szervezeteknek egy erre kiírt pályázat alapján. A díj olyan cégek és nonprofit szervezetek
amelyek elkötelezettsége kimagasló, tevékenységükhöz viszonyított fenntarthatósági teljesítménye pedig példamutató. A díj
odaítélésével a Magyar Telekom a fenntartható fejlődés gondolatának népszerűsítését szeretné elősegíteni, és az azért tett
aktivitásokat kívánja elismerni. A pályázatot elektronikus formában lehet elkészíteni és benyújtani az alábbi online adatlap
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Jelentkezési határidő: 2019. június 30., 23:59
Bővebben...

Oktatás
Közösségszervezés alapfokon
Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. az "Új nemzedék újratöltve" című kiemelt projekt megvalósítójaként és
felnőttképzéseket folytató intézményként az ifjúsági korosztály kezdeményezéseinek felkarolásáért, közösségfejlesztési
folyamataik támogatásáért felelős ifjúsági szakemberek, közösségfejlesztők felkészítését, valamint szakmai menedzselését
megcélzó felnőttképzési programokat dolgozott ki, és szervez annak érdekében, hogy minden szervezet a saját igényeinek,
feladatainak megfelelő tudáshoz juthasson. Soron következő képzésük célja olyan személyek ismereteinek bővítése és
készségeik fejlesztése, akik ifjúsági és ifjúsági önkéntes programokban részt vevő fiatalokat (14-25 éves korosztály) kívánnak
összefogni, vezetni egy adott program megvalósulása érdekében. A képzésben részt vevők megismerhetik az ifjúsági kultúra,
valamint a kultúraközvetítés alapjait és gyakorlatát, az ifjúsági közösségszervezés és humánfejlesztés alapjait, a
közösségfejlesztés és a közösségi fejlesztés gyakorlatát, a motivációs technikákat, valamint program- és rendezvényszervezési
ismereteket szereznek, továbbá bepillantást nyernek a közösségszervezés tervezési és szervezési feladataiba.

Jelentkezési határidő: 2019. július 1., 9:00
Képzés időpontja: 2019. július 4-6.
Helyszín: DC Offices (1134 Budapest, Váci út 49., VII. emelet)

Bővebben...

Lehetőség
Együtt/tér
A Telenor a Hello Wooddal közösen hirdeti meg Együtt/tér projektjét, melyre olyan pályázók jelentkezését várják, akik kisebb
közösségük számára szeretnének saját közösségi teret létrehozni: legyen szó sportolással, szabadidővel, hobbival kapcsolatos
tevékenységről, ha ehhez például hiányzik egy színpad, egy fedett stég, vagy akár egy menő kutyás akadálypálya, most itt a
lehetőség! A szervezők várják olyan pályázók ötleteit is, akik nem saját közösségüket szeretnék segíteni, hanem egy jó ügy, jó
cél érdekében fognak össze. A jelentkezők közül két győztes pályázatot választanak ki, akik számára a leendő közösségi teret
a Hello Wood szakembereivel és önkéntesekkel közösen valósítja meg a Telenor.
Határidő: 2019. június 7.
Bővebben...

#edison100
Az Edisonplatformot a Bridge Budapest Egyesület hívta életre, hogy ezzel is katalizálja az üzleti szereplők és a társadalmi
hasznosságú kezdeményezések egymásra találását. Egyik alappillérük az Edison100 nevet viselő lista, ami tudásalapú,
készségfejlesztő kezdeményezésekből áll, melynek célja, hogy a gyerekek jövőjével foglalkozó civil, piaci, tudományos és
oktatási szereplők jobban összekapcsolódjanak. A listán olyan kezdeményezések szerepelnek, amelyek ma Magyarországon
innovatív módon fejlesztik az általános iskolás korú gyerekeket és szüleiket az iskolai kereteken kívül. Szeretnék, ha ez a
platform gyűjtőhelye lenne a jó gyakorlatoknak, kreatív fejlesztő programoknak. A közönségdíjas szervezet kiválasztásában
pedig a nagyérdemű segítségét kérik: 2019. május 29. és június 12. között szavazhatnak arról, hogy a szakmai zsűri által
kiválasztott szervezetek közül melyik az, ahol a legszerethetőbb, leginnovatívabb módon készítik fel a gyerekeket a jövő
kihívásaira.
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Bővebben...

Környezetvédelem
Betiltják az egyszer használatos műanyag termékeket
Jóváhagyta a műanyaghulladék mennyiségének visszaszorítását célzó szigorúbb szabályokat az Európai Parlament, amelyek
értelmében 2021-től betiltják azon egyszer használatos műanyag termékek árusítását, amelyek könnyen és olcsón
helyettesíthetők. A strasbourgi plenáris ülésen megszavazott egyezség értelmében jövőre Európa-szerte betiltják többek
között a műanyag fülpiszkálókat, evőeszközöket, tányérokat, szívószálakat, italkeverőket és léggömbpálcikákat, melyeket
ezentúl kizárólag fenntartható anyagokból lehet majd készíteni. Azon termékeknél, amelyeknél még nem állnak rendelkezésre
megfelelő alternatívák, a hangsúly elsősorban a használat korlátozásán lesz a tagállami intézkedések, a gyártókra vonatkozó
követelmények, valamint a hulladékgazdálkodási előírások révén.

Bővebben...

Kutatás
Taxi a levegőben
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A müncheni Lilium bemutatta ötszemélyes elektromos meghajtású repülő taxiját. A prototípus sikeresen vizsgázott
Translateaz első RSS
tesztrepülésén – ha minden jól megy, akkor 2025-re már több országban is elérhető lesz a ma még futurisztikusnak tűnő
szolgáltatás. A repülő taxi egy óra alatt, egyetlen töltéssel háromszáz kilométert lesz képes megtenni; az utasok pedig
okostelefonjukon tudják majd a fuvart megrendelni. A Lilium egyelőre még nem leplezte le, mennyibe kerül majd a
szolgáltatás, de annyit már elárultak, hogy hasonló lesz az árfekvés, mint a hagyományos taxik esetében.
Bővebben...

Programok
Séta a Titkok Házában
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának munkatársai havi egy alkalommal lehetőséget biztosítanak arra, hogy az
érdeklődők bepillanthassanak a levéltár mindennapi működésébe. A júniusi séta során a látogatók megismerkedhetnek az
intézmény és az épület történetével, benézhetnek egy raktárba, megtekinthetik a restaurálóműhelyt, megtudhatják, hogyan
lehet kutatni az online adatbázisban, illetve hogy mit kell tennie annak, aki szeretné megtudni, őriz-e a levéltár róla vagy a
családjáról 1990 előtt keletkezett információkat.
Mivel a szervezők alkalmanként 15 látogatót tudnak fogadni, a séta előzetes regisztrációhoz kötött.
Időpont: 2019. június 13., 15:30-16:30
Helyszín: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (1067 Budapest, Eötvös u. 7.)
Bővebben...

Esti séta az Állatkertben
Az állatkertben zárás után sem áll meg az élet, de vajon mit csinálnak éjszaka az állatok?! Ha kíváncsi rá, akkor itt a remek
alkalom, hiszen most nemcsak az esti hangulatba kóstolhat bele, de a kulisszák mögé is betekinthet! Az exkluzív Esti sétákon
a csoportok vezetői megmutatják például az állatorvosi rendelőt, a takarmánykonyhát, és a gondozók testközelből mutatják
meg a legkülönlegesebb állatokat. A sokféle látnivalóból minden alkalommal más-más érdekességet szedtek csokorba a
szervezők, így ha valaki többször is részt venne egy ilyen sétán, minden alkalommal újabb és újabb érdekességeket, rejtett

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

helyeket ismerhet meg.
Időpont: 2019. június 13. és 27., 18:00
Helyszín: Fővárosi Állat- és Növénykert (1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.)
Bővebben...

Játékosan az emberi jogokért
Érdekli hogyan használható a gamifikáció és a játékfejlesztés az emberi jogi nevelés területén?
Megismerne és kipróbálna már bevált módszereket, játékokat? Szívesen ismerkedne vagy építene kapcsolatot olyan
szervezetekkel, akik már fejlesztettek ki saját játékot? Akkor jó helyen jár, ugyanis a Tudatos Ifjúságért Alapítvány
'PlayIN'clusive' projektjének keretében, az EJHA - Emberi Jogi Nevelők Hálózatával együttműködve megvalósuló konferencia e
témaköröket járja körül.

Gyakran ismételt
kérdések

A konferencián való részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött!
Időpont: 2019. június 15., 9:30-17:00
Helyszín: Bálint Ház (1065 Budapest, Révay u. 16.)
Bővebben...

Aktuális pályázatok
Adni jó
A Bókay Árpád Általános Iskola idén is gyűjtést szervez Told falu nehéz sorsú gyermekei számára. Szeretettel várnak minden
olyan iskolatáskát, tolltartót, ceruzákat, festékeket, rajzeszközöket, tornafelszerelést, tornazsákot, matematikai eszközöket

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

(tükör, dobókocka, vonalzó, körző), amire már nincs szükség, viszont olyan állapotban van, hogy azokat egy másik gyermek
még használni tudja. Az adományokat a Bókay Árpád Általános iskolába lehet eljuttatni 2019. június 20-ig.
Időpont: 2019. június 15-20.
Helyszín: Bókay Árpád Általános Iskola (1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 69.)
Bővebben...

Foglalkoztatási
programok,
közfoglalkoztatás

Örökbefogadó nap a Kertemben
Az Eszkuláp Egyesület célja elsődlegesen a gazdikeresésben kisebb eséllyel rendelkező, rehabilitációra szoruló, illetve az
idősebb kutyák mentése. Örökbefogadó napjuk keretében az egyesület védencei közül több kutyussal is meg lehet ismerkedni,
így a lehetséges örökbefogadók személyesen tudnak egyeztetni a szervezet tagjaival a lehetőségekről.

Jogszabályok,
hasznos linkek

Időpont: 2019. június 16., 11:00-16:00
Helyszín: Kertem (1146 Budapest, Olof Palme sétány 1.)
Bővebben...

GDPR

Brand a lelke mindennek!
Tudta, hogy a brand szó eredeti jelentése valójában “égni, égetni”, azaz szinte “beleégetni” az emberek elméjébe a különleges
tulajdonságokat? Önnek van személyes márkája, terméke, esetleg szolgáltatása? Nincs, de szeretne? Kíváncsi arra, hogyan
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hozzon létre újat, vagy hogyan változtasson a régin? Ha igen a válasz, akkor itt a remek alkalom, kóstoljon beleTranslate
a témába, és RSS
brandeljen közösen együtt a HAT Alapítvánnyal június 19-én!

Cégkapu

Időpont: 2019. június 19., 18:00-19:30
Helyszín: LivingRoom+ (1078 Budapest, Murányi utca 61.)
Bővebben...

Elérhetőségeink

Piacok Napja
A Nem Adom Fel Alapítvány szervezésében az Erzsébet tér idén 6. alkalommal változik hatalmas közösségi piaccá. Az esemény
fő célja, hogy a fogyatékkal élő emberek által készített magas színvonalú termékek árusítását be lehessen integrálni a

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

különböző piacok hasonló termékei közé, mert épp ugyanolyan értéket és minőséget képviselnek, azonban sokszor mégsem

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

kártyajátékokat, sporteszközöket gyűjtenek, de ezen felül szívesen vesznek bármilyen eszközt, amivel a gyerekek számára a

kapják meg a kellő figyelmet és érdeklődést.
A nap folyamán adománygyűjtést is szerveznek az Alapítvány által Borsodban (Pánd, Szendrőlád, Martonyi) üzemeltetett
Nemadomfel házak gyermekeinek. Elsősorban nyári játékokat, színezőket, kreatív/kézműves kellékeket, társasokat,

nyári szünidő izgalmasabbá tud válni.
Időpont: 2019. június 23., 11:00-19:00
Helyszín: 1052 Budapest, Erzsébet tér
Bővebben...

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

Szabihíd 2019
2019 júliusában hétvégenként újra birtokba vehetik a budapestiek a Szabadság hidat, mellyel folytatódik a Szabihíd projekt,

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

ami egy olyan urbanisztikai, köztérfejlesztési kísérlet, ahol a 2016-os önszerveződő és spontán hídfoglalást megpróbálják a
városi mindennapok részévé tenni. A Szabadság híd szabad hétvégéit a Város és Folyó Egyesület harcolta ki, akik a Pro
Progressione-val közösen gondoskodnak arról, hogy biztos legyen miért kimenni a Szabihídra. Céljuk, hogy a híd közterület
legyen, ezért a közterület szabályait figyelembe véve különleges programokat szerveznek, továbbá bárkinek lehetősége nyílik
saját szervezésű programok megvalósítására is.
Időpontok: 2019. július 6-7, 13-14, 20-21, 27-28.
Helyszín: 1053 Budapest, Szabadság híd
Bővebben...

Weboldalunk
Facebookon!
Kövessen Facebookon!

Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzés

Leiratkozás a hírlevélről

