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HírlevélHírlevél
2019. augusztus2019. augusztus

  

RendezvényeinkRendezvényeink

2019. augusztus 8.2019. augusztus 8.
17:00-18:3017:00-18:30

Pályázati fórum:Pályázati fórum:

NEA Adományok utánNEA Adományok után
járó normatívjáró normatív

kiegészítésen alapulókiegészítésen alapuló
támogatás civiltámogatás civil

szervezetek részére.szervezetek részére.

Helyszín: Helyszín: 1037 Bp.1037 Bp.
Hidegkuti Nándor u. 8-Hidegkuti Nándor u. 8-
10. B épület, alagsor;10. B épület, alagsor;

A fórumra jelentkezni aA fórumra jelentkezni a
cic@szazadveg.hucic@szazadveg.hu e- e-

mail címen lehet. mail címen lehet. 
  

KözérdekűKözérdekű
információinformáció

A Budapesti CICA Budapesti CIC
szolgáltatásaiszolgáltatásai

korlátozottan lesznekkorlátozottan lesznek
elérhetőek mégelérhetőek még

augusztus hónapban,augusztus hónapban,
ezért kérjük Önöket,ezért kérjük Önöket,
hogy kérdéseiket e-hogy kérdéseiket e-

mailbenmailben
((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

  

FontosFontos

Törvénykezési szünet a bíróságokonTörvénykezési szünet a bíróságokon

  

A bíróságokon A bíróságokon 2019. július 15-én2019. július 15-én elkezdődött a törvénykezési szünet, amely  elkezdődött a törvénykezési szünet, amely augusztus 20-igaugusztus 20-ig tart. A szünet érinti a civil tart. A szünet érinti a civil

eljárásokat is, a határidők számításánál alapvetően nem számít bele a törvénykezési szünet időszaka. A szünet ideje alatt aeljárásokat is, a határidők számításánál alapvetően nem számít bele a törvénykezési szünet időszaka. A szünet ideje alatt a

bíróságok civil szervezetek ügyeivel foglalkozó kezelőirodáinak ügyfélfogadási rendje, valamint a Civil Információs Centrumokbíróságok civil szervezetek ügyeivel foglalkozó kezelőirodáinak ügyfélfogadási rendje, valamint a Civil Információs Centrumok

nyitva tartása változhat.nyitva tartása változhat.

Bővebben..Bővebben..

PályázatPályázat

Budapest Főváros Közgyűlésének Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottsága Budapest környezetiBudapest Főváros Közgyűlésének Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottsága Budapest környezeti

állapotának javítása, fejlesztése érdekében nyílt pályázatot hirdet a szilárd hulladék csökkentése, a levegőminőség ésállapotának javítása, fejlesztése érdekében nyílt pályázatot hirdet a szilárd hulladék csökkentése, a levegőminőség és

vízminőség javítása, a tudatos és megfelelő vízgazdálkodási szemlélet erősítése, valamint a fővárosi zöldfelületek létrehozása,vízminőség javítása, a tudatos és megfelelő vízgazdálkodási szemlélet erősítése, valamint a fővárosi zöldfelületek létrehozása,

megújítása, megfelelő gondozása témakörökben. A pályázaton részt vehet minden olyan civil szervezet, budapesti telephelyűmegújítása, megfelelő gondozása témakörökben. A pályázaton részt vehet minden olyan civil szervezet, budapesti telephelyű

köznevelési és felsőoktatási intézmény illetve budapesti társasház, amely az elnyert összegből Budapest közigazgatásiköznevelési és felsőoktatási intézmény illetve budapesti társasház, amely az elnyert összegből Budapest közigazgatási

területén végez környezet- és természetvédelmi tevékenységet.területén végez környezet- és természetvédelmi tevékenységet.

  

A pályázatok benyújtási határideje: A pályázatok benyújtási határideje: 2019. szeptember 16.2019. szeptember 16.

Bővebben...Bővebben...

Idén már nyolcadik alkalommal hirdeti meg Abroncsadományozási Programját a Hankook Tire Magyarország Kft. Az egészIdén már nyolcadik alkalommal hirdeti meg Abroncsadományozási Programját a Hankook Tire Magyarország Kft. Az egész

országra kiterjedő kezdeményezéssel a vállalat a társadalom számára meghatározó szerepet betöltő közhasznú szervezetekországra kiterjedő kezdeményezéssel a vállalat a társadalom számára meghatározó szerepet betöltő közhasznú szervezetek
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látogassanak ellátogassanak el
honlapunkrahonlapunkra, legfrissebb, legfrissebb
híreinket pedig híreinket pedig 
Facebook-oldalunkonFacebook-oldalunkon
találják!találják!

  

InformációkInformációk

A A cic@szazadveg.hucic@szazadveg.hu
email címre várjukemail címre várjuk
aktuális híreiket,aktuális híreiket,
eseményeiket,eseményeiket,
amelyeketamelyeket
megjelentetnénekmegjelentetnének
hírlevelünkben éshírlevelünkben és
Facebook-Facebook-
oldalunkon!oldalunkon!

  

Gyakran ismételtGyakran ismételt
kérdésekkérdések

munkájához kíván segítséget nyújtani. Pályázni ezúttal is a munkájához kíván segítséget nyújtani. Pályázni ezúttal is a www.hankookadomany.huwww.hankookadomany.hu oldalon lehet  oldalon lehet 2019. június 24. –2019. június 24. –

augusztus 23augusztus 23. között.. között.

Bővebben...Bővebben...

  

FoglalkoztatásFoglalkoztatás

Dolgos SzigetDolgos Sziget

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztálya a tavalyi évhez hasonlóan a fesztivál egyik legszínesebb,Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztálya a tavalyi évhez hasonlóan a fesztivál egyik legszínesebb,

legérdekesebb helyére, a Civil Szigetre települ ki. A főosztály munkatársai az Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországilegérdekesebb helyére, a Civil Szigetre települ ki. A főosztály munkatársai az Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi

régióban és az Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projektekről, valamint a kapcsolódó támogatásokról,régióban és az Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projektekről, valamint a kapcsolódó támogatásokról,

humánszolgáltatási, képzési lehetőségekről nyújtanak széles körű tájékoztatást.humánszolgáltatási, képzési lehetőségekről nyújtanak széles körű tájékoztatást.

Továbbá az érdeklődők játékos formában ismerkedhetnek meg többek között, az állami foglalkoztatási szerv (NemzetiTovábbá az érdeklődők játékos formában ismerkedhetnek meg többek között, az állami foglalkoztatási szerv (Nemzeti

Foglalkoztatási Szolgálat) szervezetrendszerével, főbb munkaerőpiaci alapfogalmakkal és egyéb, a munkavállalókat érintőFoglalkoztatási Szolgálat) szervezetrendszerével, főbb munkaerőpiaci alapfogalmakkal és egyéb, a munkavállalókat érintő

támogatási és szolgáltatási lehetőségekkel.támogatási és szolgáltatási lehetőségekkel.

A A DOLGOS SZIGETDOLGOS SZIGET sátor augusztus 7–13. között minden nap 11:00 órától 17:00 óráig várja a látogatókat. sátor augusztus 7–13. között minden nap 11:00 órától 17:00 óráig várja a látogatókat.

Bővebben...Bővebben...

  

KözösségKözösség

Közösségi tervezéssel jött létre a kísérleti Budai sétaösvényKözösségi tervezéssel jött létre a kísérleti Budai sétaösvény

A sétaösvény projekt fő célja közösségi tervezéssel olyan emberközeli közlekedési megoldások létrehozása, tesztelése ésA sétaösvény projekt fő célja közösségi tervezéssel olyan emberközeli közlekedési megoldások létrehozása, tesztelése és

értékelése, amelyek a későbbiekben jó példaként szolgálhatnak más európai városok számára is, de figyelembe vehetők aértékelése, amelyek a későbbiekben jó példaként szolgálhatnak más európai városok számára is, de figyelembe vehetők a

budapesti tervezési folyamatok során. A projekt budapesti célterülete a budai Duna-part Margit-híd és Műegyetem rakpartbudapesti tervezési folyamatok során. A projekt budapesti célterülete a budai Duna-part Margit-híd és Műegyetem rakpart

közötti szakasza. A Fővárosi Önkormányzat arra törekszik, hogy a sétaösvény köztudatba való beépülésével, támogassa aközötti szakasza. A Fővárosi Önkormányzat arra törekszik, hogy a sétaösvény köztudatba való beépülésével, támogassa a

sétálás élményét, – ráébressze az embereket arra, hogy megéri a sokszor nagyobb időráfordítással járó gyaloglást választanisétálás élményét, – ráébressze az embereket arra, hogy megéri a sokszor nagyobb időráfordítással járó gyaloglást választani

akár közlekedési, akár rekreációs célból.akár közlekedési, akár rekreációs célból.

Bővebben...Bővebben...

  

KörnyezetvédelemKörnyezetvédelem

  

Ismerd meg a műanyagokatIsmerd meg a műanyagokat

A műanyag egy összefoglaló név, több száz féle anyagot tartalmaz. A műanyagböjt keretében most annak nézünk utána, melyA műanyag egy összefoglaló név, több száz féle anyagot tartalmaz. A műanyagböjt keretében most annak nézünk utána, mely

típusokkal találkozhatunk a leggyakrabban, és mit érdemes róluk tudni.típusokkal találkozhatunk a leggyakrabban, és mit érdemes róluk tudni.

A műanyag csomagolásokat vegyük sorra, hisz ezek nagy része egyszer használható (a globális műanyagtermelés 40%-a), ésA műanyag csomagolásokat vegyük sorra, hisz ezek nagy része egyszer használható (a globális műanyagtermelés 40%-a), és

sok esetben nem újrafeldolgozható (ez függ a helyi infrastruktúrától, rendelkezésre álló technológiától és a hulladékoksok esetben nem újrafeldolgozható (ez függ a helyi infrastruktúrától, rendelkezésre álló technológiától és a hulladékok

mindenkori piacától). Legtöbb esetben pénzkidobás, ráadásul a szervezetre káros anyagot is tartalmazhatnak.mindenkori piacától). Legtöbb esetben pénzkidobás, ráadásul a szervezetre káros anyagot is tartalmazhatnak.

A műanyagokat 99%-ban kőolajszármazékokból állítják elő, melyekből számos eltérő tulajdonságú és fajtájú létezik. EzekA műanyagokat 99%-ban kőolajszármazékokból állítják elő, melyekből számos eltérő tulajdonságú és fajtájú létezik. Ezek

közül nézzünk meg párat, melyekkel a mindennapokban is találkozunk.közül nézzünk meg párat, melyekkel a mindennapokban is találkozunk.

Bővebben...Bővebben...

  

Szia Kata vagyok!Szia Kata vagyok!

Újabb bizonyíték, hogy a Coca-Cola és a PepsiCo függetleníteni akarja magát a műanyag palackoktól: az Egyesült ÁllamokbanÚjabb bizonyíték, hogy a Coca-Cola és a PepsiCo függetleníteni akarja magát a műanyag palackoktól: az Egyesült Államokban

olyan projekteket indítottak, amelynek keretében vízadagoló-automatákat helyeznek ki az USA meghatározott pontjain. Azolyan projekteket indítottak, amelynek keretében vízadagoló-automatákat helyeznek ki az USA meghatározott pontjain. Az

apparátusokból a fogyasztók saját, újrafelhasználható palackjukba ereszthetik bele a kiválasztott ízesítésű és karbonizációsapparátusokból a fogyasztók saját, újrafelhasználható palackjukba ereszthetik bele a kiválasztott ízesítésű és karbonizációs

szintű (értsd: hogy mennyi szénsav van benne) vizet.szintű (értsd: hogy mennyi szénsav van benne) vizet.

Bővebben...Bővebben...
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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 20 445 41 05+36 20 445 41 05
+36 20 241 65 87+36 20 241 65 87
EmailEmail::
cic@szazadveg.hucic@szazadveg.hu

ProgramokProgramok

Panelkutyák V. SportdélutánjaPanelkutyák V. Sportdélutánja

Újra Sportdélután! Agility, obedience, dog dancing, engedelmes bemutatók, interaktív játékok szakemberek felügyeleteÚjra Sportdélután! Agility, obedience, dog dancing, engedelmes bemutatók, interaktív játékok szakemberek felügyelete

mellett, extrém feladatok,  "Engedelmes félóra" (alapgyakorlatok városlakóknak), ügyességi-, engedelmes-, behívó-, trükk-mellett, extrém feladatok,  "Engedelmes félóra" (alapgyakorlatok városlakóknak), ügyességi-, engedelmes-, behívó-, trükk-

háziversenyek, humán agility, állatsimogató, állatorvosi-, fizioterápiás- és életviteli tanácsadás...háziversenyek, humán agility, állatsimogató, állatorvosi-, fizioterápiás- és életviteli tanácsadás...

IdőpontIdőpont: 2019. ugusztus 31. (szombat) 13:30-18:30: 2019. ugusztus 31. (szombat) 13:30-18:30

HelyszínHelyszín: 1144 Bp. Csertő utca 18. Kutyajátszótér: 1144 Bp. Csertő utca 18. Kutyajátszótér

Bővebben...Bővebben...

Egyboglya Turista tábor avagy Budapest gyerekszemmelEgyboglya Turista tábor avagy Budapest gyerekszemmel

Budapesten élünk, de tudjuk-e milyen igazából a város? Ismerjük-e a környékbeli titkos, játszós helyeket? MindenBudapesten élünk, de tudjuk-e milyen igazából a város? Ismerjük-e a környékbeli titkos, játszós helyeket? Minden

játékeszközzé válhat, még a múzeum vagy a trolibusz is. Valóban létezik a városban olyan patak, amit kavicsokkal fel lehetjátékeszközzé válhat, még a múzeum vagy a trolibusz is. Valóban létezik a városban olyan patak, amit kavicsokkal fel lehet

duzzasztani? Közben érdekes emberekkel beszélgetünk, foglalkozásokat ismerünk meg/próbálunk ki, néha festőművészekduzzasztani? Közben érdekes emberekkel beszélgetünk, foglalkozásokat ismerünk meg/próbálunk ki, néha festőművészek

leszünk, máskor asztalosok. leszünk, máskor asztalosok. Jegyek itt kaphatóak.Jegyek itt kaphatóak.

IdőpontIdőpont: 2019. augusztus 26-30.: 2019. augusztus 26-30.

Gyülekezési helyGyülekezési hely: III. kerület, Bécsi út 154., Eurocenter: III. kerület, Bécsi út 154., Eurocenter

Bővebben...Bővebben...

  

WeboldalunkWeboldalunk  
Kövessen FacebookonKövessen Facebookon!!

 Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzés Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzés                                                                                      
Leiratkozás a hírlevélrőlLeiratkozás a hírlevélről
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