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Fontos
Rendezvényeink
2019. szeptember 4.
17:00-18:30
CSR fórum:
Civil Impact
tájékoztatója a Civil
Akadémiáról
Helyszín: H13
Rendezvény Központ
(1085 Bp, Horánszky u.
13. 1. emelet Workshop
terem)

1-jétől lesz lehetőség pályázni. Annak
A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2020. évi pályázataira 2019. október 1-jétől
érdekében, hogy a civil szervezetek részletes, pontos tájékoztatást kapjanak a NEA pályázatairól, a civil területet érintő
aktualitásokról és statisztikai adatokról a Miniszterelnökség munkatársai 2019. szeptember hónapban országos tájékoztató
körútra indulnak. Valamennyi megyében, illetve a fővárosban is – a helyi Civil Információs Centrum szervezésében –
előadásokat tart a Miniszterelnökség és Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár úr, amelyekre szeretettel
várjuk/várják Önöket.
Bővebben..

Pályázat
Pénzügyi tudatosságra nevelő iskola

2019. szeptember 10.
17:00-18:30
Jogi fórum
Alapító okirat és jogszerű
működés a PTK és a Civil
törvény aktuális
szabályozása szerint
Helyszín: H13
Rendezvény Központ
(1085 Bp. Horánszky u.
13. 1. emelet)
2019. szeptember 18.
17:00-18:30
Pénzügyi fórum
Helyszín: H13
Rendezvény Központ
(1085 Bp, Horánszky u.
13. 1. emelet Workshop
terem)
2019. szeptember 20.
10:00-12:00
CIVIL INFO - NEA
2020 című országos
tájékoztató
Helyszín: Aranytíz
Kultúrház (1051 Bp.
Arany János u. 10.
földszint)

A pályázat célja az általános és középfokú iskolákban tanuló diákok pénzügyi tudatosságának fejlesztését szolgáló programok
támogatása azokon az alapítványokon és egyesületeken keresztül, amelyek alapító okiratban, illetve alapszabályban foglalt
célja egy adott oktatási intézmény tevékenységének támogatása. A támogatás olyan tanórán kívüli iskolai programok

A fórumokra
jelentkezni a
cic@szazadveg.hu
email címen
lehetséges.

megvalósítását kívánja segíteni, amelyek különböző tantárgyak (matematika, informatika, történelem, földrajz, életvitel)
tematikájához kapcsolódnak és innovatív, gyakorlatorientált módszereket alkalmazva járulnak hozzá a tanulók pénzügyi
tudatosságához szükséges ismeretek és készségek elsajátításához és bővítéséhez. A pályázat útján lehetőség nyílik a tanórán
kívüli programok megvalósításához szükséges megfelelő pénzügyi kompetenciával rendelkező szakértők bevonásának
támogatására is.
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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.
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Bővebben...

Foglalkoztatás
Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály-Állásbörze
Több ezer látogatót vár Budapest Főváros Kormányhivatala szeptember 10-i állásbörzéjére amelynek célja, hogy lehetőséget
biztosítson az álláskeresők és az állást kínáló cégek/vállalkozások személyes találkozására. A foglalkoztatók önálló standokon
állásajánlatokkal,

szórólapjaikkal

és

személyes

információnyújtással

várják

az

érdeklődőket.

Az

egész

napos

pódiumbeszélgetések során lehetőség nyílik a kiállító cégek bemutatkozására, beszélgetésre az aktuális munkaerő-piaci
trendekről, álláskeresési technikákról. Amennyiben felkeltette érdeklődésüket az esemény, úgy a rendezvényre feltétlenül
vigyék magukkal önéletrajzukat is!

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

Időpont: 2019. szeptember 10., 9:00-16:00
Helyszíne: MOM Sport és Uszoda Központ (1123 Budapest, Csörsz u. 14.)

További információért forduljanak Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályhoz a fovaroskh-mk.boo@lab.hu
email címen vagy a +36 1 477-5700 telefonszámon.

Bővebben...
Meghosszabbításra került az Ifjúsági Garancia projekt a Fővárosban
Az Ifjúsági Garancia Rendszer és a keretében megvalósuló VEKOP-8.2.1-15-2015-00001 azonosítószámú, Ifjúsági Garancia a
Közép-magyarországi régióban elnevezésű kiemelt projekt célja, hogy a nem foglalkoztatott 25 év alatti fiatalok minél
rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítséget
kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához.
A program keretében a szakképzetlen fiatalok támogatási lehetőséget kaphatnak a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés
megszerzésére. A szakképzett fiatalok esetében a munkatapasztalat megszerzéséhez, illetve a versenyszférában történő
elhelyezkedéshez nyújt segítséget a program, a foglalkoztatásukat vállaló munkáltatóknak nyújtott bérjellegű támogatási
konstrukciókkal.
Az Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban elnevezésű program fővárosi részprojektjét Budapest Főváros
Kormányhivatala valósítja meg, amely 2020. június 30-ig meghosszabbításra került.
A kormányhivatal a projekt keretén belül képzési támogatást, bértámogatást, bérköltség támogatást, valamint vállalkozóvá
válást segítő támogatást tud nyújtani az olyan 15 és 25 év közötti fiatalok (illetve leendő munkáltatójuk) számára, akik
jelenleg nem dolgoznak, nem tanulnak nappali tagozaton, és életvitelszerűen Budapesten tartózkodnak.
A támogatás nyújtása minden esetben kérelemre történik, amelyet a munkaerő-piaci program célcsoportjába tartozó személy
lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró kerületi hivatal foglalkoztatási osztályára
kell benyújtani.
A programban történő részvételi lehetőségekről, az aktuális állásajánlatokról és a támogatásokról bővebb információ a
területileg illetékes kerületi hivatalok foglalkoztatási osztályain kérhető, valamint elérhető az alábbi LINKEN.

Környezetvédelem
Egy évig nem vásárolok ruhát – kihívás!
A világ rovarirtószer felhasználásának 25 százaléka a gyapottermesztéshez köthető, az ipari vízszennyezés egyötöde pedig a
ruhaanyagok kezeléséhez kapcsolódik. Sajnos a természetes szálak (pamut, len, selyem) és a félszintetikus szálak mind úgy
viselkednek, mint az élelmiszer-hulladék, mentángázokat termelnek bomlásuk folyamán. Jelen kihívás célja, hogy felhívja a
figyelmet a divatipar súlyosan környezetszennyező hatására, amely vízpazarlással, szén-dioxid kibocsájtással, vegyszeres
szennyezéssel jár, miközben évente több milliárd dollárnyi megmaradt ruházattól szeméttelepeken vagy égetéssel szabadulnak

Információk

meg a fast fashion cégek.

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

Gyakran ismételt
kérdések
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Aktuális pályázatok

Programok
Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

X. Nemzetközi Lóverseny és Foodtrack Show
Szeptember 6 és 8-a között érkezik az év legnagyobb őszi street food fesztiválja a Kincsem Parkba. Péntektől vasárnapig
egész napos gyerekprogramokkal, koncertekkel, utcazenészekkel, rengeteg meglepetéssel és természetesen az ország legtöbb
food truckjával várják az érdeklődőket! A háromnapos rendezvény idén ráadásul kiegészül az Öttusa Világbajnokság
eseményeivel is, melyet közvetlenül a versenypálya mellett tartanak.

Foglalkoztatási
programok

Időpont
Időpont:: 2019. szeptember 6-8., 12:00-21:00
Helyszín
Helyszín:: Kincsem Park - Nemzeti Lóverseny (1106 Budapest, Albertirsai út 2-4.)
Bővebben...

Jogszabályok,
hasznos linkek

Összművészeti Utcaünnep a Vízivárosban
A II. kerületi Önkormányzat helyi civil kezdeményezésre idén első alkalommal szervezi meg vízivárosi utcaünnepét, a Borral
Oltó Fesztivált. A két napot felölelő fesztivál keretében spontán találkozóterek, valamint színvonalas közösségi programok
(zenés felvonulás, koncertek, kiállítások) várják az érdeklődőket. A rendezvény alkalmat teremt arra, hogy a közvetlen
lakókörnyezetük iránt felelősséget érző emberek körében beszélgetések kezdődhessenek a városrész jövőjéről.

GDPR

Időpont
Időpont:: 2019. szeptember 7-8., 11:00-23:00
Helyszín
Helyszín:: 1027 Budapest, Vitéz utca
Bővebben...

Cégkapu

Jótékonysági futás
Az Utcáról Lakásba Egyesület csapatot indít a 34. Wizz Air Budapest Félmaraton, Laufenn Trio Félmaraton versenyén! Futásuk
köré adománygyűjtést is szerveznek, amivel jövő évi működésüket szeretnék biztosítani. A versenyen több csapatot is
szeretnének kvalifikálni, amihez várják azon lelkes jelentkezőket, akik futnának és kampányolnának azért, hogy minél több
rászoruló ember költözhessen lakásba.

Elérhetőségeink

Időpont: 2019. szeptember 8., 8:00
Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus előtt (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány)
Bővebben...

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

Takarítsuk ki Óbudát!
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2019. szeptember 9. és október 5. között őszi takarítási heteket szervez. A takarításhoz

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

bárki bármikor csatlakozhat, aki szemétszedéssel, a zöldhulladék összegyűjtésével aktívan részt kíván venni közvetlen
lakókörnyezetének tisztábbá tételében, a résztvevők pedig maguk választhatják ki azt a kerületben lévő közterületet, ahol
takarítani szeretnének.
Időpont: 2019. szeptember 9. - október 5.
Helyszín: Budapest, 3. kerület, több helyszínen

Cím
Cím::
1037 Budapest,
Hidegkuti Nándor u. 8–10.
Telefon
Telefon::
+36 1 479 5297
Mobil:
+36 20 445 41 05
+36 20 241 65 87
Email
Email::
cic@szazadveg.hu

Bővebben...

Újbudai EgészségPART
A Feneketlen-tó partján immár hagyománnyá vált, hogy ősszel az egészségé a főszerep. Idén szeptember 22-én is számos
program várja a családokat Újbuda Önkormányzata szervezésében és a Fiatal Családosok Klubja támogatásával, melyek
játékos formában az egészségtudatos életmód három legfontosabb területét mutatják be a látogatóknak: kiemelt szerepet kap
a sport, a táplálkozás és a lelki egyensúly.
Időpont: 2019. szeptember 22., 10:00–17:00
Helyszín: Feneketlen-tó (1118 Budapest, Kosztolányi Dezső tér)
Bővebben...
Pozsonyi Piknik
Sok szeretettel várnak mindenkit, aki a hétvégét piknikezéssel, tartalmas kulturális programokkal, érdekes látni- és hallani valóval, finom
ételekkel, jó hangulatban, baráti beszélgetésekkel szeretné eltölteni.
Időpont
Időpont:: 2019. szeptember 7. 10:00-21:30
Helyszín
Helyszín:: XIII. kerület, Jászai Mari tér és a Szent István park között
Bővebben...

Weboldalunk
Facebookon!
Kövessen Facebookon!
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