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Hírek
Éves beszámoló garnitúra frissítése
Megújult az OBH civil szervezetek beszámolóival kapcsolatos tájékoztató menüpontja, valamint
aktualizálásra kerültek a beszámolók benyújtásához szükséges nyomtatványok is. 2019. december
23-tól a beszámolók már csak az aznap közzétett legfrissebb verziószámú űrlapokon keresztül
nyújthatók be!
A frissítés elsősorban a kitöltést egyszerűsítő formai változásokat érinti, így például a „P” jelű,
papír alapú benyújtáshoz szükséges dokumentumok kivezetésre kerültek, a továbbiakban a papír
alapú és az elektronikus benyújtás ugyanazon a nyomtatványon lehetséges. Elkészült a
nyomtatványokhoz kapcsolódó kitöltési útmutató is, amely az alábbi LINKRE KATTINTVA érhető
el.
Amennyiben a nyomtatványokkal kapcsolatban bármilyen kérdés, illetve probléma merülne fel,
keressék az Országos Nyilvántartási Iroda ügyfélszolgálatát az alábbi telefonszámokon és email
címen:
06-1-354-4295
06-1-354-4115
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Bővebben...

Lehetőségek
Ismét pályázható az Invitech Innomax Díj

Az

infokommunikációs

infrastruktúra

szolgáltató

tizedik

alkalommal

hirdeti

meg

patinás

seregszemléjét, melyre várja a digitalizációra és az innovatív megoldásokra fogékony nonprofit
szervezetek

jelentkezését

a

pályázati

kiírás

szerinti

témakörökben

(esélyegyenlőség,

fenntarthatóság, egészségügy, oktatás). A pályázatok lebonyolítását és az elbírálásokat immáron
negyedik alkalommal segíti az Effekteam. Idén a társaság tovább bővíti a lehetséges pályázó civil
szervezetek körét azzal, hogy munkatársai körében is meghirdeti a pályázatot. Az Invitech-es
kollégák így egy további díjra javasolhatnak a saját környezetükben működő, példaértékű
közösségi tevékenységet folytató nonprofit szervezeteket.
A pályaművek beadási határideje 2020. január 15.
Bővebben...

SozialMarie 2020
Idén újra SozialMarie Díj! A felhívás ebben az évben is olyan kitüntetésre érdemes projekteket
keres bármely szektorból – magánszemélyekre, üzleti vagy civil szférára egyaránt vonatkozóan –,
amelyek társadalmi kihívásokra keresnek válaszokat és innovatív megoldásokat emelnek át a
gyakorlatba. Olyan projektek jelentkezését várják, amelyek a gyakorlatban már bizonyítottak, van
jövőjük, és a pályázat benyújtásakor már értékelhető eredményeket értek el, valamint lesz
folytatásuk is. A már lezárt, vagy még csak ötlet stádiumban lévő projekteket sajnos nem
tudják elfogadni.
Benyújtási határidő:2020. január 21.
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Programok
#NEMLUXUSTASKA kampány 2020
A kampány szervezői jelen akciójukkal olyan rászoruló nők számára kívánnak alapvető higiéniás
csomagot összegyűjteni, akik nehéz anyagi körülmények között élnek, illetve hajléktalanná váltak,
de természetesen ebben a helyzetben is szeretnék megőrizni a méltóságukat és nőiségüket. A
kampányhoz való csatlakozáshoz a résztvevőknek nem kell mást tenni, mint kiválasztani egy
viszonylag jó állapotban levő táskát amire otthon már nincs szükségük, és beletenni minden olyan
női higiéniás terméket, ami számunkra természetes (de nem luxustermék), a rászorulók számára
azonban sokszor elérhetetlen.
Az összegyűjtött táskákat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével fogják a megfelelő
helyekre eljuttatni. Minden táska számít, még akkor is, ha úgy érzik keveset tudnak csak adni!
A kampány időtartama: 2020. január 2-31.
A gyűjtőpontok pontos helyszíneiért kattintsanak erre a linkre.
Bővebben...

Moccanj Téli Sportfesztivál
A Budapesti Szabadidősport Szövetség 2020-ban is megszervezi a MOCCANJ! Téli Sportfesztivált,
mely az évszaknak megfelelő sportolási formákból ad ízelítőt a résztvevőknek. Az eseménysorozat
segít abban, hogy a budapesti lakosok szabadidejüket sportosan tölthessék. Céljuk a résztvevők
rendszeres testedzésre, mozgásra szoktatása, ezen keresztül a mozgás gazdag egészséges
életmód mindennapossá tétele. A sportfesztivál eseményein minden alkalommal szabad
sportolásra és próbateljesítésre is lehetőségük lesz az érdeklődőknek.
Időpont: 2020. január 19., 9:00–14:00
Helyszín: 1042 Budapest, Szent István tér
Bővebben...

XIII. Kerületi Civil Szervezetek Napja
A Radnóti Miklós Művelődési Központ (RaM Colosseum) ad otthont idén is a XIII. kerületi civil
napnak, ahol a szervezetek a folyosókon elhelyezett standoknál prospektusok, képek, tablók,
filmvetítések segítségével mutatják be saját tevékenységüket, közülük többen bemutatót és
interaktív workshopot is tartanak. A civil szolgáltatók ingyenes egészségügyi mérésekkel,
tanácsadással várják a kerületi lakosokat, a művészeti tevékenységet folytató szervezetek pedig
gálaműsorral örvendeztetik meg a nagyérdeműt.
A nap keretében megrendezett civil szakmai fórumon a kerületben működő, innovációval
foglalkozó cégek adnak segítséget a civil szervezeteknek szakmai tevékenységük fejlesztéséhez.
Időpont: 2020. február 1., 10:00-17:00
Helyszín: Radnóti Miklós Művelődési Központ (1133 Budapest, Kárpát u. 23.)
Bővebben...
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