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Nemzeti Együttműködési Alap Tájékoztató napok

2019. október 11.
10:00-11:30
NEA 2020 pályázati
fórum

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tájékoztató napokat szervez a Nemzeti Együttműködési Alap „Helyi és területi hatókörű civil

Helyszín:

tájékoztató napokon megismerhetik a sikeres pályázatkészítéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat, és a pályázattal kapcsolatos

Századvég Politikai Iskola
Alapítvány (1037 Budapest,
Hidegkuti N. u. 8-10.)

2019. október 16.
17:00-18:30
NEA 2020 pályázati
fórum
Helyszín
Helyszín::
H13 Rendezvényközpont
(1085 Budapest, Horánszky
u. 13.)

2019. okótber 17.
17:00-18:30
NEA 2020 pályázati
fórum
Helyszín:
PestszentlőrincPestszentimre
Polgármesteri Hivatal
(1184 Budapest
Budapest,, Üllői út
400
400..)

2020.”, és a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának
szervezetek egyszerűsített támogatása 2020.”,
megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020.” című pályázati kiírásaival kapcsolatban. A

kérdéseiket is feltehetik a BGA Zrt. munkatársainak.
Időpontok, regisztrációs linkek
2019. október 15. (kedd) 10:00 óra
2019. október 15. (kedd) 14:00 óra
2019. október 16. (szerda) 09:00 óra
2019. október 16. (szerda) 13:00 óra
2019. október 17. (csütörtök) 09:00 óra
Helyszín
Helyszín::
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Báthory u. 10. Földszint / Konferencia terem

A tájékoztató napokon való részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A terem korlátozott befogadóképessége miatt kizárólag az
előzetesen regisztrált személyek vehetnek részt a rendezvényen!
Részvételi szándékukat a fenti linkeken elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével jelezhetik 2019.10.07-én 8:00-16:00 óráig, 2019.10.08óráig.
án 8:00-16:00 óráig, 2019.10.09-én 8:00-16:00 óráig, 2019.10.10-én 8:00-16:00 óráig, 2019.10.11-én 8:00-12:00 óráig.
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Felhívjuk a figyelmüket, hogy a regisztrációhoz az űrlap kitöltése mellett szükséges az ezen a linken található adatkezelési hozzájáruló

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

nyilatkozatot is kinyomtatni, aláírni és elvinni a rendezvényre.
Bővebben...

Pályázat

A
programváltoztatás
jogát fenntartjuk!

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.

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

Nyílt pályázati felhívás a 2020. évi Közösségi Adományozási Programban (KAP) való részvételre
KAP2020 - 10 éve a civilekért!
A MagNet Bank immáron 10 éves Közösségi Adományozási Programjának (KAP) keretein belül idén is lehetőséget biztosít ügyfeleinek, hogy
társadalmi szervezeteket támogató kezdeményezésük által fontos ügyeket támogathassanak a bank profitjából. A banki ügyfelek a rájuk eső
nyereségrész 10%-áról rendelkezhetnek a programban résztvevő szervezetek számára. A 10. évi program keretében a MagNet Bank egyben
megragadja a nagy pillanatot és csatlakozik a klímaváltozás elleni, mindenkit összefogó globális erőfeszítésekhez a KAP keretein belül is,
ezért módosításokat eszközöltek a korábbi pályázati programokhoz képest. A KAP 2020-ra olyan közhasznú civil szervezetek, nonprofit
gazdasági társaságok és szociális szövetkezetek pályázatait várják, akik egyetértenek a Közösségi Bank gondolatával, értékrendjével és
szívesen válnának a MagNet közösség és egy aktívan épülő és fejlődő, együttműködő civil közösség tagjaivá.
Pályázat benyújtásának határideje
határideje:: 2019. október 25., 16:00
Bővebben...

Foglalkoztatás
Állásbörze a III. kerületben
A

VEKOP-8.1.1-15-2015-00001

azonosítószámú,

Út

a

munkaerőpiacra

elnevezésű

kiemelt

projekt

keretében

Budapest

Főváros

Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály és Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala állásbörzét tart. Az állásbörze célja,
hogy elősegítse a munkaadók és munkavállalók közötti kapcsolatfelvételt, alkalmat biztosítson a közvetlen és személyes találkozásra.
A börzén az érdeklődő álláskeresőknek bemutatják az Út a munkaerőpiacra projekt által nyújtott lehetőségeket. További információért
forduljanak

Budapest

Főváros

Kormányhivatala

liszkai.szilvia@03kh.bfkh.gov.hu email címen, az

III.

Kerületi

Hivatala

Hatósági

Főosztály

Foglalkoztatási

Osztályhoz

a

1/243-8663-as telefonszámon, vagy személyesen a 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 7.

szám alatt.
Időpont: 2019. október 17., 9:00-13:00
Helyszín: Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztály (1039 Budapest,
Heltai Jenő tér 7.)
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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 Középmagyarországi 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

fővárosi

részprojektjét

Budapest

Főváros

Kormányhivatala

valósítja

meg,

amely

2020.

június

30-ig
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 számára, akik jelenleg nem dolgoznak, nem tanulnak
nappali

tagozaton,

és

életvitelszerűen

Budapesten

tartózkodnak.

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 oldalon:
http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=budapest_europaiuniosprogramok_vekop

!Figyelemfelhívás!
Ismételten több bejelentés érkezett a civil szervezeteket érintő megtévesztő megkeresésekkel kapcsolatban
Az elmúlt hónapokhoz hasonlóan továbbra is folyamatosan érkeznek bejelentések az Országos Bírósági Hivatalhoz, mely szerint a Civil
Marketing Kft. nevében a civil szervezetek képviselőit telefonon, az OBH-ra hivatkozva keresik meg azzal, hogy ellenszolgáltatás fejében az
éves beszámolókat ellenőrzik, felülvizsgálják, valamint szükség szerint javítják. Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy az OBH sem a
Civil Marketing Kft-vel, sem pedig más gazdasági társasággal nem kötött együttműködési megállapodást a beszámolók ellenőrzésére és
felülvizsgálatára! Az OBH feladata kizárólag a beszámolók közzététele és nyilvántartása, tartalmában, érdemében nem vizsgálja azokat,
valamint a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységét sem, ugyanis ilyen vizsgálatokra nincs hatásköre. Amennyiben a beszámoló
benyújtásával, illetve közzétételével kapcsolatban bármilyen kérdés vagy probléma merülne fel, úgy kérjük, hogy keresse az OBH Országos
Nyilvántartási Irodáját a civilinfo@obh.birosag.hu email címen vagy az alábbi telefonszámokon: 06/1-354-4165, 06/1-354-4115, 06/1-3544295.
Bővebben...

Programok
Állatok Világnapja Felvonulás - Critcal Mass
Itthon a Critical Mass összeforrt a városi biciklisek felvonulásával, ami egyszerre volt figyelemfelhívás, és érdekérvényesítő eszköz is, most
pedig a ZöldEb – Kutyás Érdekvédelmi Egyesület döntött úgy, hogy hasonló célból nagyszabású Kutyás Critical Masst szervez. A civil
kezdeményezés a városvezetés figyelmét szeretné felhívni azokra a hiányosságokra, amelyekkel minden nap szembesülnek a kutyatartók. A
megmozdulás célja a figyelemfelhívás mellet továbbá az, hogy a városi kutyás lehetőségek bővítésével, a feltételek javulásával valamint a
gazdák tudatosságának növelésével a minimálisra csökkentsék a kutyatulajdonosok és a nem kutyás közösség közti súrlódásokat és
feszültséget.
Időpont: 2019. október 12., 13:00
Gyülekező, beszédek: 12:45 - Bazilika
Menet indulása: 13:00 - Andrássy út
Bővebben...

Halloween Esti Séta az Állatkertben

Tatu, kígyó, denevér – a Halloween Esti séta sztárjai az Állatkertben. Meg mindenféle más, izgalmas állat, akiket olyan közelről láthatnak,
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mint egy hétköznapi látogatás során soha. Az Állatkertben speciális halloween-i sétával várjuk október végén a különleges élmények

Past Issues

kedvelőit.

Időpont
Időpont:: 2019. október 31. 18:00

Helyszín: Fővárosi Állat- és Növénykert (1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.)

Jegyek megvásárolhatóak!

Bővebben..
Bővebben....

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

Gyakran ismételt
kérdések

Aktuális pályázatok

Tököt hozz, ne légy töketlen!!! - Budapesti Töklámpás Fesztivál
Szeretné bemutatni ország-világnak tökfaragási képességeit? Vagy csak egy hangulatos, töklámpásokkal tarkított késő október estére
vágyik? Akkor önnek is a Töklámpás fesztiválon a helye, ahova bárki hozhat otthon készített töklámpásokat, és mellé egy-két ajándék

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

konzervet, amit a Gyermekétkeztetési Alapítvány részére ajánlanak fel a szervezők.
Időpont
Időpont:: 2019. október 26., 19:00
Helyszín
Helyszín:: Budapest, Hősök tere
Bővebben...

Foglalkoztatási
programok

Őszi Nagytakarítás a Római-Parton
Szeret nyáron a "rómain lógni"? Egy sört vagy rosé fröccsöt meginni a barátokkal a Duna parton? Hagyott ott szemetet? Nem? Akkor jó.
Azonban sajnos más hagyott. Csatlakozzon Ön is a Mi Rómaink - Közösségi és Turisztikai Egyesület jóvoltából megrendezésre kerülő Őszi
Nagytakarítási akcióhoz és segítsenek szebbé, szemétmentesebbé varázsolni a Rómait!

Jogszabályok,
hasznos linkek

Időpont
Időpont:: 2019. október 19., 9:00-12:00
Helyszín
Helyszín:: Római-part, Postás Üdülő (1039 Budapest, Losonc utca 13.)
Bővebben...
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Weboldalunk
Facebookon!
Kövessen Facebookon!
Cégkapu

Elérhetőségeink
Keressenek minket
a Facebook-on
(Civil Információs Centrum Budapest) is!
Munkatársak
Munkatársak::
Bálint Eszter
Homorodi Emese
Mráz-Horváth Edina

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

Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzés

Leiratkozás a hírlevélről
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