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HírlevélHírlevél
2019. július2019. július

KözérdekűKözérdekű
információinformáció
  

A Budapesti CIC júliusA Budapesti CIC július
hónapban nemhónapban nem

lesznek rendezvényeklesznek rendezvények
és személyesés személyes

tanácsadási napok,tanácsadási napok,
telefonontelefonon

korlátozottan leszünkkorlátozottan leszünk
elérhetőek, ezértelérhetőek, ezért
javasoljuk, hogyjavasoljuk, hogy
kérdéseiket emailkérdéseiket email

formájábanformájában
((cic@szazadveg.hucic@szazadveg.hu))
juttassák el hozzánk.juttassák el hozzánk.

Türelmüket ésTürelmüket és
megértésüketmegértésüket

köszönjük!köszönjük!
  

  

A Budapesti CivilA Budapesti Civil
Információs CentrumInformációs Centrum
programjai a Nemzetiprogramjai a Nemzeti
Együttműködési Alap, aEgyüttműködési Alap, a
Bethlen GáborBethlen Gábor
Alapkezelő Zrt és aAlapkezelő Zrt és a
MiniszterelnökségMiniszterelnökség
támogatásávaltámogatásával
valósulnak meg a CIC-valósulnak meg a CIC-
19-0005 azonosítószámú19-0005 azonosítószámú
pályázati projektpályázati projekt
keretében.keretében.
  

További információkértTovábbi információkért
látogassanak ellátogassanak el
honlapunkrahonlapunkra, legfrissebb, legfrissebb
híreinket pedig híreinket pedig 
Facebook-oldalunkonFacebook-oldalunkon
találják!találják!

  

FontosFontos

Banki adategyeztetésBanki adategyeztetés

  

Négy hónappal eltolják a korábban érvényben lévő határidőt a banki adategyeztetés elvégzésére, így a véghatáridő Négy hónappal eltolják a korábban érvényben lévő határidőt a banki adategyeztetés elvégzésére, így a véghatáridő 2019.2019.

október 31október 31. .   A civil szervezet bankszámláját vezető pénzintézet a nyilatkozat elmulasztása esetében a vonatkozó jogszabályiA civil szervezet bankszámláját vezető pénzintézet a nyilatkozat elmulasztása esetében a vonatkozó jogszabályi

rendelkezések szerint köteles megtagadni az érintett ügyfél megbízásainak és ügyleteinek teljesítését, azaz akár támogatásirendelkezések szerint köteles megtagadni az érintett ügyfél megbízásainak és ügyleteinek teljesítését, azaz akár támogatási

pénzek felhasználásától, vagy Szja 1%-kal kapcsolatos tranzakcióktól is eleshet a szervezepénzek felhasználásától, vagy Szja 1%-kal kapcsolatos tranzakcióktól is eleshet a szervezet.t.

Ismételten felhívnánk a figyelmüket, hogy a törvény értelmében e kötelezettség a civil szervezetek részére is fennáll!Ismételten felhívnánk a figyelmüket, hogy a törvény értelmében e kötelezettség a civil szervezetek részére is fennáll!

Bővebben...Bővebben...

  

Civil beszámolók feldolgozásaCivil beszámolók feldolgozása

  

Az elmúlt hetekben az Országos Bírósági Hivatalhoz elektronikus és postai úton közel 40 000 db beszámoló érkezett. AAz elmúlt hetekben az Országos Bírósági Hivatalhoz elektronikus és postai úton közel 40 000 db beszámoló érkezett. A

beszámolók feldolgozását az OBH Nyilvántartási Irodájának munkatársai folyamatosan végzik. A nagy mennyiségű beérkezésbeszámolók feldolgozását az OBH Nyilvántartási Irodájának munkatársai folyamatosan végzik. A nagy mennyiségű beérkezés

miatt azonban a visszajelzés, valamint a közzététel a megszokottnál hosszabb időt vehet igénybe, az OBH munkatársai amiatt azonban a visszajelzés, valamint a közzététel a megszokottnál hosszabb időt vehet igénybe, az OBH munkatársai a

szervezetek türelmét kérik.szervezetek türelmét kérik.

Amennyiben a beszámolók beérkezésével, feldolgozásával kapcsolatban bármilyen kérdés, probléma merülne fel, kérjük, hogyAmennyiben a beszámolók beérkezésével, feldolgozásával kapcsolatban bármilyen kérdés, probléma merülne fel, kérjük, hogy

azt a azt a civilinfo@obh.birosag.hucivilinfo@obh.birosag.hu e-mail címre jelezzék. e-mail címre jelezzék.

Bővebben...Bővebben...

  

PályázatPályázat

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a tehetségsegítés fejlesztése, a tehetségek felismerése, folyamatos támogatásA Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a tehetségsegítés fejlesztése, a tehetségek felismerése, folyamatos támogatás

biztosítása a tehetségsegítés minden területén. A pályázók a Nemzeti Tehetség Program keretében tehetségük jellegének ésbiztosítása a tehetségsegítés minden területén. A pályázók a Nemzeti Tehetség Program keretében tehetségük jellegének és

szintjének megfelelő segítséget kaphatnak képességeik kibontakoztatásához és hasznosulásához. A program forrásának egyikszintjének megfelelő segítséget kaphatnak képességeik kibontakoztatásához és hasznosulásához. A program forrásának egyik
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InformációkInformációk

A A cic@szazadveg.hucic@szazadveg.hu
email címre várjukemail címre várjuk
aktuális híreiket,aktuális híreiket,
eseményeiket,eseményeiket,
amelyeketamelyeket

felét a személyi jövedelemadóból származó egyszázalékos felajánlások teszik ki, ezt a Kormány ugyanakkora támogatássalfelét a személyi jövedelemadóból származó egyszázalékos felajánlások teszik ki, ezt a Kormány ugyanakkora támogatással

egészíti ki.egészíti ki.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség ProgramAz Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program

végrehajtásának 2019-2020. évi cselekvési programja alapján 13 nyílt pályázati kiírást hirdet meg.végrehajtásának 2019-2020. évi cselekvési programja alapján 13 nyílt pályázati kiírást hirdet meg.

Benyújtási határidő: 2019. július 15., 23:59Benyújtási határidő: 2019. július 15., 23:59

Bővebben...Bővebben...

  

LehetőségLehetőség

Az MKB-Euroleasing egy hosszútávra megfogalmazott támogatási program első lépéseként szakértelmen alapuló konzultációsAz MKB-Euroleasing egy hosszútávra megfogalmazott támogatási program első lépéseként szakértelmen alapuló konzultációs

lehetőséget ajánl fel civil szervezetek számára. A program keretében a kiválasztott szervezetek egy-egy fejlesztésre várólehetőséget ajánl fel civil szervezetek számára. A program keretében a kiválasztott szervezetek egy-egy fejlesztésre váró

projektjét segítik egy egész napot felölelő, pro bono tanácsadás köré szervezve oly módon, hogy dolgozói tudását adják aprojektjét segítik egy egész napot felölelő, pro bono tanácsadás köré szervezve oly módon, hogy dolgozói tudását adják a

kiválasztott projekt szakszerű és hatékony megvalósításához. Az igénybe vehető tudásterületek az értékesítési tevékenységkiválasztott projekt szakszerű és hatékony megvalósításához. Az igénybe vehető tudásterületek az értékesítési tevékenység

fejlesztése, mérése, módszertana; üzleti és pénzügyi tervezés; innovatív gondolkodásmód rendszerbe foglalása ésfejlesztése, mérése, módszertana; üzleti és pénzügyi tervezés; innovatív gondolkodásmód rendszerbe foglalása és

implementálása, valamint az adatok és információk hatékony rögzítése, feldolgozása, dokumentálása, tárolása témaköréimplementálása, valamint az adatok és információk hatékony rögzítése, feldolgozása, dokumentálása, tárolása témaköré

épülnek. A lehetőségre olyan nonprofit szervezetek jelentkezését várják, akik eredményesebben szeretnék a célcsoportjukbaépülnek. A lehetőségre olyan nonprofit szervezetek jelentkezését várják, akik eredményesebben szeretnék a célcsoportjukba

tartozókat segíteni vagy új elképzelésüket valóra váltani.tartozókat segíteni vagy új elképzelésüket valóra váltani.

Az online jelentkezési lapot Az online jelentkezési lapot 2019. július 22.2019. július 22., 18:00 óráig lehet beadni a, 18:00 óráig lehet beadni a  https://bit.ly/2wqKdkFhttps://bit.ly/2wqKdkF

link alatt.link alatt.

Bővebben...Bővebben...

  

KörnyezetvédelemKörnyezetvédelem

Ha a bolygón termelődő összes feleslegessé vált étel nem is, de jelentős része valóban megmenthető lehet három magyarHa a bolygón termelődő összes feleslegessé vált étel nem is, de jelentős része valóban megmenthető lehet három magyar

gimnazista fiú ötletének köszönhetően. A Foodoverflow névre hallgató weboldal lényege, hogy a felhasználók az oldalongimnazista fiú ötletének köszönhetően. A Foodoverflow névre hallgató weboldal lényege, hogy a felhasználók az oldalon

keresztül feltölthetik a felesleges ételeiket, megadva az átvétel helyét, a kategóriát és a lejárati dátumot. Ezután a többikeresztül feltölthetik a felesleges ételeiket, megadva az átvétel helyét, a kategóriát és a lejárati dátumot. Ezután a többi

felhasználó láthatja azokat a felajánlásokat, melyek a közelében vannak, és rendezheti ezeket távolság, lejárati dátum ésfelhasználó láthatja azokat a felajánlásokat, melyek a közelében vannak, és rendezheti ezeket távolság, lejárati dátum és

kategória szerint. A weboldalt tudják használni éttermek is, ahol nagyobb mennyiségben keletkezik felesleges étel, és rendelnikategória szerint. A weboldalt tudják használni éttermek is, ahol nagyobb mennyiségben keletkezik felesleges étel, és rendelni

szeretetszolgálatok, vagy egyszerűen csak éhes emberek is tudnak.szeretetszolgálatok, vagy egyszerűen csak éhes emberek is tudnak.

Bővebben...Bővebben...

  

JótékonykodásJótékonykodás

A Mamas & Papas Hungary jótékonysági akciójával támogatja a Tündérpakk Alapítvány tevékenységét. A KosárnyiA Mamas & Papas Hungary jótékonysági akciójával támogatja a Tündérpakk Alapítvány tevékenységét. A Kosárnyi

gondoskodás akció célja a mélyszegénységben élő családok és az oda született csöppnyi babák megsegítése. Használt, de jógondoskodás akció célja a mélyszegénységben élő családok és az oda született csöppnyi babák megsegítése. Használt, de jó

minőségű babaruhát, játékot, takarót és babaápoláshoz szükséges szereket és tartós élelmiszereket gyűjtünk részükre. Azminőségű babaruhát, játékot, takarót és babaápoláshoz szükséges szereket és tartós élelmiszereket gyűjtünk részükre. Az

adományok gyűjtése és eljuttatása adományok gyűjtése és eljuttatása 2019. december 31-ig2019. december 31-ig folyamatos. folyamatos.

Bővebben..Bővebben....

  

KutatásKutatás
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megjelentetnénekmegjelentetnének
hírlevelünkben éshírlevelünkben és
Facebook-Facebook-
oldalunkon!oldalunkon!

  

Gyakran ismételtGyakran ismételt
kérdésekkérdések

  

Aktuális pályázatokAktuális pályázatok

  

Önkormányzati civilÖnkormányzati civil
referensekreferensek
elérhetőségeielérhetőségei

  

FoglalkoztatásiFoglalkoztatási
programokprogramok

  

Jogszabályok,Jogszabályok,
hasznos linkekhasznos linkek

  

GDPRGDPR
  
  

  

CégkapuCégkapu
  

Elérhetőségeink Elérhetőségeink 

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

  
MunkatársakMunkatársak::
Bálint EszterBálint Eszter
Homorodi EmeseHomorodi Emese
Mráz-Horváth EdinaMráz-Horváth Edina

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

  
TelefonTelefon::
+36 1 479 5297+36 1 479 5297
Mobil:Mobil:
+36 20 453 1800+36 20 453 1800
EmailEmail::
cic@szazadveg.hucic@szazadveg.hu

A Google térképes szolgáltatását remekül lehetett használni, hogy kiderítsük, hogyan eljutni lehet egyik helyről a másikba, ésA Google térképes szolgáltatását remekül lehetett használni, hogy kiderítsük, hogyan eljutni lehet egyik helyről a másikba, és

mostantól már abban is segíthet, hogy felkészüljünk a tömegközlekedés esetleges túlzsúfoltságára. A cég nem régen jelentettemostantól már abban is segíthet, hogy felkészüljünk a tömegközlekedés esetleges túlzsúfoltságára. A cég nem régen jelentette

be, hogy világszerte közel 200 nagyvárosban tette elérhetővé a Google Maps alkalmazásban azt új funkciót, ami megpróbáljabe, hogy világszerte közel 200 nagyvárosban tette elérhetővé a Google Maps alkalmazásban azt új funkciót, ami megpróbálja

megsaccolni, hogy mennyire zsúfolt az általunk kiválasztott járat.megsaccolni, hogy mennyire zsúfolt az általunk kiválasztott járat.

Bővebben...Bővebben...

ProgramokProgramok

Adományos szabadtéri jóga a lakhatásértAdományos szabadtéri jóga a lakhatásért

Az Utcáról Lakásba Egyesület krédója, hogy minden embernek fedél kell a feje fölé, ezért hajléktalan és rászoruló embereketAz Utcáról Lakásba Egyesület krédója, hogy minden embernek fedél kell a feje fölé, ezért hajléktalan és rászoruló embereket

segítenek biztos lakhatáshoz: lakásügynökséggel, mobilházak építésével, üres lakások felújításával. Szombati kezdő hathasegítenek biztos lakhatáshoz: lakásügynökséggel, mobilházak építésével, üres lakások felújításával. Szombati kezdő hatha

jóga órán most nem csak arra lesz lehetőség, hogy jólesően átmozgassák magukat és relaxáljanak, hanem az óráért adottjóga órán most nem csak arra lesz lehetőség, hogy jólesően átmozgassák magukat és relaxáljanak, hanem az óráért adott

adománnyal a résztvevők is támogathatják, hogy az ULE folytatni tudja elkötelezett és szuper munkáját! Ajánlott adományadománnyal a résztvevők is támogathatják, hogy az ULE folytatni tudja elkötelezett és szuper munkáját! Ajánlott adomány

2000 Ft, ez lehet több vagy kevesebb is - a lehetőségekhez mérten - ami 100%-ban az egyesület céljaira kerül felajánlásra.2000 Ft, ez lehet több vagy kevesebb is - a lehetőségekhez mérten - ami 100%-ban az egyesület céljaira kerül felajánlásra.

Időpont: 2019. július 6., 19:00-20:30Időpont: 2019. július 6., 19:00-20:30

Helyszín: Margitsziget (Holdudvar mögötti rét, keleti oldal)Helyszín: Margitsziget (Holdudvar mögötti rét, keleti oldal)

Bővebben...Bővebben...

  

Meseest felnőtteknek: Hagyományos mesék rendhagyó családokrólMeseest felnőtteknek: Hagyományos mesék rendhagyó családokról

A mesemondás már kilencedik éve jelenti szívét-lelkét a Világszép Alapítvány gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekeketA mesemondás már kilencedik éve jelenti szívét-lelkét a Világszép Alapítvány gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekeket

támogató programjainak. A mesélés számukra híd a gyerekekhez, a rendszeres látogatások pedig biztos pontot jelentenek atámogató programjainak. A mesélés számukra híd a gyerekekhez, a rendszeres látogatások pedig biztos pontot jelentenek a

gyermekotthonban élő kicsik-nagyok folyamatosan változó életében. A népmesék varázsa, a mesemondó és hallgató közöttigyermekotthonban élő kicsik-nagyok folyamatosan változó életében. A népmesék varázsa, a mesemondó és hallgató közötti

különleges kapocs azonban nem csak a gyerekeké: most a felnőttek is átélhetitek ezt a csodát! Jöjjenek el az alapítvány új,különleges kapocs azonban nem csak a gyerekeké: most a felnőttek is átélhetitek ezt a csodát! Jöjjenek el az alapítvány új,

Hűvösvölgyi úti központjába, merüljenek el a mesék csodálatos világában, pihenjenek egy órát úgy, ahogy utoljára talánHűvösvölgyi úti központjába, merüljenek el a mesék csodálatos világában, pihenjenek egy órát úgy, ahogy utoljára talán

kisgyerekként tették! Ha az eseményen részt vesznek, nemcsak egyedi élménnyel gazdagodnak, de jót is tesznek: akisgyerekként tették! Ha az eseményen részt vesznek, nemcsak egyedi élménnyel gazdagodnak, de jót is tesznek: a

hozzájárulásokkal az alapítvány gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekeket segítő munkáját is támogatják.hozzájárulásokkal az alapítvány gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekeket segítő munkáját is támogatják.

Időpont: 2019. július 17., 19:00-20:30Időpont: 2019. július 17., 19:00-20:30

Helyszín: Létra klub (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 18.)Helyszín: Létra klub (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 18.)

Bővebben...Bővebben...

  

Kutyás Piknik - Kutyás Találkozó és Vásár, Állatvédelmi NapKutyás Piknik - Kutyás Találkozó és Vásár, Állatvédelmi Nap

Idén is folytatódik a Kutyás Piknik a Dürerben! A szervezők szeretettel invitálnak minden négylábút és kétlábú gazdáját egyIdén is folytatódik a Kutyás Piknik a Dürerben! A szervezők szeretettel invitálnak minden négylábút és kétlábú gazdáját egy

egész napos, felejthetetlen bulira a Dürer Kert hangulatos árnyas kertjébe! Szülinap, tombola, balkán burger, kutyás bandázás,egész napos, felejthetetlen bulira a Dürer Kert hangulatos árnyas kertjébe! Szülinap, tombola, balkán burger, kutyás bandázás,

behívó-evőverseny, kézműves sörök, állatvédő szervezetek, kutyás kiállítók és partnerek standjai, örökbefogadó nap,behívó-evőverseny, kézműves sörök, állatvédő szervezetek, kutyás kiállítók és partnerek standjai, örökbefogadó nap,

kutyamasszázs sarok, kutya-gazdi fotózás, gasztro élmények várják az érdeklődőket egész nap!kutyamasszázs sarok, kutya-gazdi fotózás, gasztro élmények várják az érdeklődőket egész nap!

Időpont: 2019. július 20., 10:00-17:00Időpont: 2019. július 20., 10:00-17:00

Helyszín: Dürer kert (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.)Helyszín: Dürer kert (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.)
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Gyertyaúsztatás a DunánGyertyaúsztatás a Dunán

A Szentendrei Ister Napok szombat esti programjaként szervezett, immár hagyományos gyertyaúsztatást a szervezők idén isA Szentendrei Ister Napok szombat esti programjaként szervezett, immár hagyományos gyertyaúsztatást a szervezők idén is

megtartják a Duna korzó rév és Kacsakő közötti szakaszán. Az előző évekhez hasonlóan a Vadkacsa Egyesület segíti amegtartják a Duna korzó rév és Kacsakő közötti szakaszán. Az előző évekhez hasonlóan a Vadkacsa Egyesület segíti a

mécsesek vízre bocsátását és a program biztonságos lebonyolítását. A gyertyaúsztatás idejére lezárt dunai szakaszra hajórólmécsesek vízre bocsátását és a program biztonságos lebonyolítását. A gyertyaúsztatás idejére lezárt dunai szakaszra hajóról

rakják ki folyamatosan a speciális mécseseket, melyeket kenukkal kísérnek, szükség esetén tüzet oltanak, a beakadtrakják ki folyamatosan a speciális mécseseket, melyeket kenukkal kísérnek, szükség esetén tüzet oltanak, a beakadt

darabokat kiszabadítják, a Postás Strandnál pedig az összes mécsest begyűjtik a Duna és a környezet megóvása érdekében. Adarabokat kiszabadítják, a Postás Strandnál pedig az összes mécsest begyűjtik a Duna és a környezet megóvása érdekében. A

program mindenki számára ingyenes!program mindenki számára ingyenes!

Időpont: 2019. július 20., 21:45-22:30Időpont: 2019. július 20., 21:45-22:30

Helyszín: 2000 Szentendre, Duna korzóHelyszín: 2000 Szentendre, Duna korzó

Bővebben...Bővebben...

  

Együtt PLACCEgyütt PLACC

Első alkalommal debütál a Frankel Leó utcában, egy közösségi összefogást példázó piknik, az “együtt PLACC”. Az utcaElső alkalommal debütál a Frankel Leó utcában, egy közösségi összefogást példázó piknik, az “együtt PLACC”. Az utca

vendéglátósai, boltjai, szolgáltatói összefogva a Placc közösségi vásárokkal, illetve az EB OVO Egyesülettel együtt, egyvendéglátósai, boltjai, szolgáltatói összefogva a Placc közösségi vásárokkal, illetve az EB OVO Egyesülettel együtt, egy

délután-esti nyüzsgő programra invitál, és lát vendégül mindenkit. Az “együtt PLACC” az az ünnep, ahol egy napra a figyelemdélután-esti nyüzsgő programra invitál, és lát vendégül mindenkit. Az “együtt PLACC” az az ünnep, ahol egy napra a figyelem

középpontjába kerül a Frankel Leó utca közössége, amely kutya-, ember- és családbarát programokkal, és nyitottsággal várjaközéppontjába kerül a Frankel Leó utca közössége, amely kutya-, ember- és családbarát programokkal, és nyitottsággal várja

azokat, akik egy kicsit együtt akarnak lenni.azokat, akik egy kicsit együtt akarnak lenni.

Időpont: 2019. július 25., 16:00-22:00Időpont: 2019. július 25., 16:00-22:00

Helyszín: 1023 Budapest, Frankel Leó utcaHelyszín: 1023 Budapest, Frankel Leó utca
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