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CIC Hírlevél
2019. december

Jótékonykodás

MikulásGyár

A MikulásGyár a térség legnagyobb, legismertebb és legelismertebb szervezett jótékonysági kampánya. 2019-ben immár 15.

alkalommal kerül megrendezésre az akciósorozat, ahova elsősorban tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket, jó

minőségű ruhát, könyvet, játékot, édességet várnak adományként. A MikulásGyár mindemellett nagyon szívesen fogad

játékokat, könyveket is, ám arra kérik az adományozókat, hogy olyan ruhákat, könyveket hozzanak, amelyeket maguk és

gyermekük is szívesen fogadna. Idén minden eddiginél hosszabb nyitvatartással, november 29. és december 21. között

várják a felajánlásokat.

Bővebben...

Csomagoljunk okosan - Környezetvédelem
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A karácsonyi ajándékozás idején rengeteg hulladék keletkezik a csomagolás miatt, terhelve ezzel  a környezetet. Ha magáról a

csomagolásról nem is szeretnénk lemondani, lehet rajta zöldíteni! Segítségül hoztunk pár ötletet, mellyel egyszerre

járulhatunk hozzá a környezet védelméhez, és a karácsonyi készülődéshez is.

Így legyen környezet tudatos a karácsony

Furokishi: a környezettudatos ajándékcsomagolás jegyében

Zöldnek lenni jó

Pályázat

A KPMG 2019-ben ismét meghirdeti "Felelős Társadalomért Program - az egészségért" című pályázati programját, amelynek

célja az egészségügy területén működő közhasznú szervezetek fenntartható, hatékony és átlátható működésének támogatása.

Ennek keretében komplex együttműködési lehetőséget kínálnak az egészségügy területén működő, Magyarországon

bejegyzett közhasznú nonprofit szervezetek vagy civil alapítású társadalmi vállalkozások számára. Előnyt élveznek a hátrányos

helyzetű gyermekek egészségét kiemelten kezelő, valamint a betegek érdekeit képviselő, életminőség javulását célzó

(beteg)szervezetek.

A pályázat beadási határideje minden kötelező melléklettel együtt:

2019. december 10., 23:59

Bővebben..
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Foglalkoztatás

Meghosszabbításra került az Ifjúsági Garancia projekt a Fővárosban

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és a keretében megvalósuló 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 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

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 

HO HO HO HO...

TündérPakk Alapítvány jótékonysági főzés

Háztáji ételekből készített jótékonysági főzést tart a TündérPakk Közhasznú Alapítvány a Közös Lábosban. Paprikáskrumpli lesz

terítéken húsos és vega változatban is, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. Az ebédnek konkrétan megszabott ára

nincs, a bevételből az Alapítvány az általa támogatott rászorulóknak, családoknak szeretne tartós élelmiszerosztást rendezni.

Időpont: 2019. december 8., 8:00-14:00

Helyszín: Szimpla Kert (1075 Budapest, Kazinczy u. 14.)

Bővebben...
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Mikulás Kocogás - Jótékony kocogás az Édes Gyermekkor Alapítványért!

Idén 16. alkalommal kerül megrendezésre az év egyik legvidámabb karácsonyi hangulatú kocogása, a fürdőruhás Mikulás

futás. Az éneklő, kacagó, tornázó és legfőképpen fürdőruhás Mikulások jótékony célja a jókedv, mosolyok és fényképezőgépek

előcsalogatásán túl az idei évben az Édes Gyermekkor Alapítvány munkájának népszerűsítése és a támogatott gyerekek

segítése lesz, amihez a támogatásokat és nevezési díjakat használják fel. Jöjjön el és mosolyogtassa meg magát és az utca

népét Ön is! 

Időpont: 2019. december 15., 14:00-14:00

Gyülekező: 13:00-tól, a Go Active fitness központban (1075 Budapest, Holló u. 12-14.))

Bővebben...

 

Árva Állatok Mikulása

Szeretne kisállatvédő-szervezetet támogatni? Netán épp kisállat befogadásán gondolkozik? Akkor Önnek is ott a helye a

Magyar Tengerimalac-védő Közhasznú Egyesület által szervezett eseményen, ahol többek között között megtudhatja,hogy

milyen igényei és szokásai vannak a különböző házi kedvenceknek. Emellett az egyesület munkatársai elmondják, miért

érdemesebb az örökbefogadás mellett dönteni a vásárlás helyett, és további hasznos ismereteket is megosztanak, amelyek

nemcsak a leendő, de a már boldog kisállat tulajdonosoknak is újdonságot jelenthetnek.

Időpont: 2019. december 5., 16:00-20:00

Helyszín: MagNet Közösségi Ház (1062 Budapest, Andrássy út 98.)

Bővebben...
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