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Hírlevél
2019. november

Fontos
Rendezvényeink
2019. november 6.,
16:00–18:00
CSR fórum: A
profitérdekelt vállalatok
és a nonprofit civil
szervezetek közti
együttműködés alapjai
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány (1037 Budapest,
Hidegkuti N. u. 8-10.)

Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők! Kedves Civilek!

November 12. a Szociális Munka Napja, amelyet 1997 óta ünneplünk világszerte. A szociális, illetve a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatások területén dolgozó sok tízezer ember munkájának elismeréseként – Magyarország Kormánya

2019. november 12.,
9:00–12:00
Szociális Munka Napja
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány (1037 Budapest,

előterjesztésére – az Országgyűlés ezt a napot számukra 2017-től munkaszüneti nappá nyilvánította.

Hidegkuti N. u. 8-10.)

állam válláról. A szociális területen dolgozó emberek ilyen irányú tevékenységükkel nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a

Magyarországon a szociális, gyermekvédelmi és esélyegyenlőségi területen mintegy 5000 civil szervezet tevékenykedik,
amelyek áldozatos, elkötelezett és magas szakmai színvonalon végzett, nélkülözhetetlen munkájukkal terhet vesznek le az

magyar társadalom még inkább szolidáris közösség legyen. A kormányzat támogatja és segíti a társadalmilag beágyazódott,
2019. november 19.,
8:30–16:00
Egynapos civil képzés:
Időgazdálkodás
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány (1037 Budapest,
Hidegkuti N. u. 8-10.)

hozzáadott értéket képviselő civil szférát: míg 2010-ben 144 milliárd forint, addig 2017-ben már 284 milliárd forint került
szétosztásra a kormányzat közreműködésével a civil szervezetek között, amelyeknek közel 9%-át teszik ki a szociális területen
tevékenykedők.

A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatainak keretösszege szintén évről évre növekszik. Örömteli, hogy 2019-ben több
száz szociális tevékenységet végző civil szervezet volt a nyertesek között.
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2019. november 21.,
8:30–16:00
Egynapos civil képzés:
Prezentációs készség
fejlesztése
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány (1037 Budapest,
Hidegkuti N. u. 8-10.)

Translate
A Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága – egyeztetve az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Szociális Ügyekért Felelős
Államtitkárságával – a szakmai irányítása alá tartozó Civil Információs Centrumokkal együtt ünnepli meg az idei Szociális
Munka Napját, oly módon, hogy valamennyi megyeszékhelyen és a fővárosban is fiatalok bevonásával közösen látogatnak meg
civil szervezet által működtetett szociális intézményeket, ahol szociális dolgozók mutatják be tevékenységüket a diákok
számára.

2019. november 26.,
16:00–18:30
CSR workshop: Netes
kommunikáció a
gyakorlatban (arculat,
grafika, megjelenés)
Helyszín:
Századvég Politikai Iskola
Alapítvány (1037 Budapest,
Hidegkuti N. u. 8-10.)

2019. november 27.,
16:00–18:30
CSR workshop: Érintetti
kommunikáció
Helyszín: Századvég Politikai
Iskola Alapítvány (1037
Budapest, Hidegkuti N. u. 810.)

A Szociális Munka Napja alkalmából Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár úr rövid interjút adott a szociális területen
tevékenykedő civil szervezetek vonatkozásában, amelyet alább olvashatnak.

A Szociális Munka Napja alkalmából köszönetet mondunk a szociális, gyermekvédelmi és esélyegyenlőségi területen
tevékenykedő embereknek, civil szervezeteknek!

Áldozatos munkájukhoz ezúton kívánunk további sikereket és eredményeket.

Budapest, 2019. október 30.
Szalay-Bobrovniczky Vince
civil és társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkár, Miniszterelnökség

Interjú Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkárral

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

A
programváltoztatás
jogát fenntartjuk!

1.Hogyan értékeli a szociális területen tevékenykedő civil szervezetek munkáját?
Szociális területen csak akkor tudunk jó eredményeket elérni, ha a közösség ügyévé tud válni, ha a helyi igények az
önkormányzat és a civil szervezetek összefogásával, állami segítségvállalással tudnak megvalósulni. Ezért fontos a civil
szervezetek munkája, mert ma

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.

Magyarországon az önkormányzatok, civilek, egyházak vállalják fel a szociális ellátás több mint kétharmadát, ez is jelzi, hogy
akkor lehet helyben jó megoldásokat találni, ha a helyi kérdéseket és azokra adott válaszokat az ott élők bevonásával tudjuk
megfogalmazni.

2. Fontosnak tartja-e, és ha igen, miért, hogy fiatalok is szerepet vállaljanak az ilyen tevékenységű civil szervezetek
munkájában?
A kormány 2016. január 1-jétől vezette be az iskolai közösségi szolgálatot, ami feltétele az érettséginek. Tapasztalatok szerint
jelentős számban visszatérnek önkéntes szolgálatra azok közül a fiatalok közül, akik részt vettek a programban. Ez az
intézkedés hozzájárult ahhoz, hogy nőtt az önkénteseket fogadó szervezetek száma és több mint félmillióan végeznek
önkéntes feladatot. A szociális területén vállalt önkéntesség növeli a szolidaritást és az empátiát a fiatalokban, és ezzel fontos

További
információkért
látogassanak el
honlapunkra
honlapunkra,,
legfrissebb híreinket
pedig Facebookoldalunk

készségek fejleszthetőek, mint például a együttműködés vagy a problémamegoldás.

3. A jövőben növekszik-e a szociális tevékenységet végző szervezetek állami támogatása?
Jövőre

több

támogatást

kapnak

a

civil

szociális

intézményfenntartók.

Biztonságosabb

és

kiszámíthatóbb

lesz

az

önkormányzati, egyházi és civil fenntartású szociális intézmények működése, ugyanis a minimálbér-emelkedésből eredő
munkáltatói többletteher az állami átvállalással törvényi garanciát kap. Ugyanis jövő évtől már szerepel az erre a célra szánt
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4. Van-e olyan ellátási típus, amelyben különösen fontosnak tartják a civil szervezeti jelenlétet?
A civil szervezetek sok esetben az érintettek tenni akarásának köszönhetően jöttek létre, az ő elkötelezettségük és
munkabírásuk kiemelkedő és az ő tevékenységük túlmutat a jogszabályokon. A fogyatékosságügy területen jól látható, hogy
mennyi hozzáadott értéke van az ilyen civil szervezetek munkájának, számos olyan kezdeményezést indítottak el, amelyek
később fontos részeivé váltak a szociális ellátásnak. A kormány a fogyatékosságügy területén kiemelten fontosnak tartja a
„semmit rólunk, nélkülünk” elv érvényesülését, ezért évről évre támogatja az érintetteket képviselő érdekvédelmi
szervezeteket.

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

A Budapesti Civil Információs Centrum a Szociális Munka Napja alkalmából 2019. november 12-én interaktív, információs

Gyakran ismételt
kérdések

napot szervez, ahol a résztvevők megismerkedhetnek a Centrum működésével valamint együttműködő partnerünk, a Vakok és
Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesület (VGYKE) által kialakított tréningen is kipróbálhatják magukat! Az
eseményről bővebb információt ERRE A LINKRE kattintva olvashatnak!
Szeretettel várjuk Önöket!

Aktuális pályázatok

Határidő módosítás a Nemzeti Együttműködési Alap felhívásaiban!
A pályázatok módosított beadási időszakai:

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

https://bgazrt.hu/hatarido-modositas-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-felhivasaiban/
A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének
biztosítására fordítható összevont támogatás 2020.” című kiírások tekintetében módosított időpontban: 2019.
október 1. – 2019. november 15. között lehet pályázatot benyújtani.

Foglalkoztatási
programok

Kollégium

Közösségi környezet kollégium
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

Kategória

Módosított benyújtási

kódja

határidő

NEA-KK-20-O-M
NEA-KK-20-O-V
NEA-MA-20-O-M

2019.11.15. 23:59
2019.11.15. 23:59
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Jogszabályok,
hasznos linkek

NEA-MA-20-O-V
Nemzeti összetartozás kollégium

NEA-NO-20-O-V

Társadalmi felelősségvállalás kollégium

GDPR
Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Cégkapu

2019.11.15. 23:59

NEA-TF-20-O-V
NEA-UN-20-O-M
NEA-UN-20-O-V

2019.11.15. 23:59

módosított időpontban: 2019. november 18. – 2019. december 20. között lehet pályázatot benyújtani.
Kategória

Módosított

kódja

benyújtás kezdete

Közösségi környezet kollégium

NEA-KK-20-EG

2019.11.18. 8:00

2019.12.20. 23:59

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

NEA-MA-20-EG 2019.11.18. 8:00

2019.12.20. 23:59

Nemzeti összetartozás kollégium

NEA-NO-20-EG 2019.11.18. 8:00

2019.12.20. 23:59

Társadalmi felelősségvállalás kollégium NEA-TF-20-EG
Új nemzedékek jövőjéért kollégium

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

NEA-TF-20-O-M

2019.11.15. 23:59

A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2020.” című pályázati kiírás tekintetében

Kollégium

Elérhetőségeink

Translate

NEA-NO-20-O-M

Benyújtási határidő

2019.11.18. 8:00

2019.12.20. 23:59

NEA-UN-20-EG 2019.11.18. 8:00

2019.12.20. 23:59

A pályázatokat az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet
benyújtani.
A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el:

Munkatársak
Munkatársak::
Bálint Eszter Vanda
Mráz-Horváth Edina

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
www.bgazrt.hu

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

Pályázat
Civil Impact

Pályázatot hirdet a Civil Impact Nonprofit Kft. csapata civil szervezetek számára a 2020-as Good Impact eseményen való
részvételre. A rendezvény erősíteni kívánja a vállalatok és civil szervezetek közötti együttműködést, és megmutatni a két
szektornak az egymásban rejlő partnerség lehetőségét. A szervezők tehát olyan szervezetek jelentkezését várják, akik
szeretnék vállalatoknak szóló konkrét szolgáltatásaikat bemutatni és megvételre kínálni a döntéshozók számára.
Határidő: 2019. november 24.
Bővebben...
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Weboldalunk
Facebookon!
Kövessen Facebookon!

Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzés

Leiratkozás a hírlevélről
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