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HírlevélHírlevél
2020. március2020. március

RendezvényeinkRendezvényeink

2020. március 18.,2020. március 18.,
17:30-18:3017:30-18:30
1% és kampányolás1% és kampányolás
Helyszín:Helyszín:
ADNA Café (Budapest,ADNA Café (Budapest,
Török Pál u. 6, 1093)Török Pál u. 6, 1093)
  
2020. március 23.,2020. március 23.,
17:00-18:3017:00-18:30
NEA19 elszámolásNEA19 elszámolás
Helyszín:Helyszín:  
ADNA Café (Budapest,ADNA Café (Budapest,
Török Pál u. 6, 1093)Török Pál u. 6, 1093)
  
2020. március 30.,2020. március 30.,
10:00-11:3010:00-11:30
NEA19 elszámolásNEA19 elszámolás
Helyszín:Helyszín:
ADNA Café (Budapest,ADNA Café (Budapest,
Török Pál u. 6, 1093)Török Pál u. 6, 1093)
  

A fórumokraA fórumokra
jelentkezni ajelentkezni a
cic@szazadveg.hucic@szazadveg.hu
email címenemail címen
lehetséges.lehetséges.

AA
programváltoztatásprogramváltoztatás
jogát fenntartjuk!jogát fenntartjuk!
  

A Budapesti CivilA Budapesti Civil
Információs CentrumInformációs Centrum

  

FontosFontos

NAV tájékoztató füzet 2020NAV tájékoztató füzet 2020

A NAV minden évben kibocsátja tájékoztató információs füzetét, mely az egyesületek,A NAV minden évben kibocsátja tájékoztató információs füzetét, mely az egyesületek,

alapítványok, köztestületek, közalapítványok adózásának legfontosabb tudnivalóit tartalmazza.alapítványok, köztestületek, közalapítványok adózásának legfontosabb tudnivalóit tartalmazza.

Mivel a nonprofit szervezetek alapítására, működésére vonatkozó legfontosabb szabályait a Ptk. ésMivel a nonprofit szervezetek alapítására, működésére vonatkozó legfontosabb szabályait a Ptk. és

az Ectv. határozza meg, ezért e szervezetek is az egyes adókötelezettségekről rendelkezőaz Ectv. határozza meg, ezért e szervezetek is az egyes adókötelezettségekről rendelkező

adótörvények hatálya alá tartozó adózók, a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodók. Azadótörvények hatálya alá tartozó adózók, a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodók. Az

aktuális információs füzetet az aktuális információs füzetet az ALÁBBI LINKREALÁBBI LINKRE kattintva érhetik el. kattintva érhetik el.

  

PályázatPályázat

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzéseTársadalmi célú vállalkozások ösztönzése

Módosult a GINOP-5.1.7-17 kódszámú felhívás végső benyújtási határideje! A pályázat kiemeltMódosult a GINOP-5.1.7-17 kódszámú felhívás végső benyújtási határideje! A pályázat kiemelt

célja a társadalmi célú vállalkozások ösztönzése és támogatása révén olyan szervezetekcélja a társadalmi célú vállalkozások ösztönzése és támogatása révén olyan szervezetek

foglalkoztatási potenciáljának megerősítése, amelyek ötvözik az üzleti valamint a társadalmifoglalkoztatási potenciáljának megerősítése, amelyek ötvözik az üzleti valamint a társadalmi

szempontokat. Céljuk továbbá a már működő civil és nonprofit szervezetek, valamintszempontokat. Céljuk továbbá a már működő civil és nonprofit szervezetek, valamint

szövetkezetek bázisán új társadalmi célú vállalkozások létrehozásának segítése, illetve a márszövetkezetek bázisán új társadalmi célú vállalkozások létrehozásának segítése, illetve a már

működő vállalkozások dinamizálása és stabilizálása - piacképes termékek és szolgáltatásokműködő vállalkozások dinamizálása és stabilizálása - piacképes termékek és szolgáltatások

előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján - tartós foglalkoztatásielőállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján - tartós foglalkoztatási

lehetőségek létrehozása érdekében.lehetőségek létrehozása érdekében.

Benyújtási határidő: Benyújtási határidő: 2020. március 31.2020. március 31.
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programjai a Nemzetiprogramjai a Nemzeti
Együttműködési Alap,Együttműködési Alap,
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Bővebben...Bővebben...

  

Civil Sziget 2020Civil Sziget 2020

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. pályázatot hirdet civil szervezetek számára a Sziget 2020A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. pályázatot hirdet civil szervezetek számára a Sziget 2020

fesztivál keretében való megjelenésre (Civil Sziget). A lehetőségre azon civil szervezetekfesztivál keretében való megjelenésre (Civil Sziget). A lehetőségre azon civil szervezetek

(egyesületek, alapítványok) nyújthatnak be pályázatot, amelyek tevékenysége elsősorban a 16-35(egyesületek, alapítványok) nyújthatnak be pályázatot, amelyek tevékenysége elsősorban a 16-35

éves korosztály részvételére, nevelésére, integrációjának segítésére, problémáik megelőzésére,éves korosztály részvételére, nevelésére, integrációjának segítésére, problémáik megelőzésére,

illetve megoldására épül. Olyan programötleteket várnak, amelyek bemutatják a pályázó szervezetilletve megoldására épül. Olyan programötleteket várnak, amelyek bemutatják a pályázó szervezet

mások számára hasznos tevékenységét, törekszenek a szigetlakók aktivizálására, a programokbamások számára hasznos tevékenységét, törekszenek a szigetlakók aktivizálására, a programokba

való bevonására. Az Iroda a helyszínen 100 szervezet számára tud helyet biztosítani.való bevonására. Az Iroda a helyszínen 100 szervezet számára tud helyet biztosítani.

Benyújtási határidő: Benyújtási határidő: 2020. április 10.2020. április 10.

Bővebben...Bővebben...

  

ÖnkéntességÖnkéntesség

TeSzedd! 2020TeSzedd! 2020

A Teszedd mozgalom - ami Magyarország legnagyobb szemétszedő akciója - idén április 23-26A Teszedd mozgalom - ami Magyarország legnagyobb szemétszedő akciója - idén április 23-26

között kerül megrendezésre, melyre márciustól lehet regisztrálni. A tavalyi akció hatalmas sikerrelközött kerül megrendezésre, melyre márciustól lehet regisztrálni. A tavalyi akció hatalmas sikerrel

zárult, ami köszönhető a közel 240.000 önkéntes részvételének és a több mint 3200 helyszínenzárult, ami köszönhető a közel 240.000 önkéntes részvételének és a több mint 3200 helyszínen

végzett takarítási eseménynek. Igaz, akkor az ország tisztább lett, de az azóta eltelt egy évbenvégzett takarítási eseménynek. Igaz, akkor az ország tisztább lett, de az azóta eltelt egy évben

sajnos folyamatosan jöttek létre újabbnál újabb szennyezett területek. A Teszedd 2020-assajnos folyamatosan jöttek létre újabbnál újabb szennyezett területek. A Teszedd 2020-as

eseménye egy kiváló alkalom arra, hogy a tisztaságra és rendre vágyó emberek összefogjanak aeseménye egy kiváló alkalom arra, hogy a tisztaságra és rendre vágyó emberek összefogjanak a

környezetünk megóvása érdekében. környezetünk megóvása érdekében. 

Bővebben...Bővebben...

  

LehetőségLehetőség
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InformációkInformációk

A A cic@szazadveg.hucic@szazadveg.hu
email címre várjukemail címre várjuk
aktuális híreiket,aktuális híreiket,
eseményeiket,eseményeiket,
amelyeketamelyeket
megjelentetnénekmegjelentetnének
hírlevelünkben éshírlevelünkben és
Facebook-Facebook-
oldalunkon!oldalunkon!

  

Gyakran ismételtGyakran ismételt
kérdésekkérdések

  

Aktuális pályázatokAktuális pályázatok

  

Önkormányzati civilÖnkormányzati civil
referensekreferensek
elérhetőségeielérhetőségei

  

  "Tábortűz körül""Tábortűz körül"

A Gyermekláncfű Kézműves, Oktatási és Környezetnevelési Egyesület Elnöksége 2020-ban alábbiA Gyermekláncfű Kézműves, Oktatási és Környezetnevelési Egyesület Elnöksége 2020-ban alábbi

pályázati kiírásával támogatni szeretné a nyári tábort szervezőket, megvalósítókat. Pályázatukpályázati kiírásával támogatni szeretné a nyári tábort szervezőket, megvalósítókat. Pályázatuk

célja, hogy lehetőséget biztosítsanak azoknak a közösségeknek, akiknek a jelen gazdaságicélja, hogy lehetőséget biztosítsanak azoknak a közösségeknek, akiknek a jelen gazdasági

helyzetben nincs, illetve korlátozott mértékben van lehetősége nyári tábor keretében a közösségihelyzetben nincs, illetve korlátozott mértékben van lehetősége nyári tábor keretében a közösségi

szerepvállalás és megélés gyakorlására, tapasztalás útján szerzett ismeretek elsajátítására,szerepvállalás és megélés gyakorlására, tapasztalás útján szerzett ismeretek elsajátítására,

környezetünkkel történő toleráns együttélésének megismerésére, tematikus táborkörnyezetünkkel történő toleráns együttélésének megismerésére, tematikus tábor

megvalósítására.megvalósítására.

Benyújtási határidő: Benyújtási határidő: 2020. március 14. 2020. március 14. 

Bővebben...Bővebben...

  

Pályázati Felhívás – Adjon ünnepi arculatot a 140 éves Magyar VöröskeresztnPályázati Felhívás – Adjon ünnepi arculatot a 140 éves Magyar Vöröskeresztnek!ek!

A Magyar Vöröskereszt 2021. május 16-án ünnepli 140. születésnapját. Ennek kapcsán ünnepiA Magyar Vöröskereszt 2021. május 16-án ünnepli 140. születésnapját. Ennek kapcsán ünnepi

logópályázatot hirdetnek, melyre 2020. március 30-ig várják a beérkező pályamunkákat. Legyenlogópályázatot hirdetnek, melyre 2020. március 30-ig várják a beérkező pályamunkákat. Legyen

Ön az, aki felfrissíti a Magyar Vöröskereszt arculatát és elnyeri a balatoni hétvégét a szervezetÖn az, aki felfrissíti a Magyar Vöröskereszt arculatát és elnyeri a balatoni hétvégét a szervezet

üdülőjében, valamint egy Ebook olvasót! A beérkezett pályamunkákról egy grafikusokból és aüdülőjében, valamint egy Ebook olvasót! A beérkezett pályamunkákról egy grafikusokból és a

Magyar Vöröskereszt vezetőiből, önkénteseiből álló szakmai zsűri dönt. A nyertes pályázatot aMagyar Vöröskereszt vezetőiből, önkénteseiből álló szakmai zsűri dönt. A nyertes pályázatot a

szervezet profi kivitelezésben valósítja majd meg, és országosan használni fogja a 2021-es ünnepiszervezet profi kivitelezésben valósítja majd meg, és országosan használni fogja a 2021-es ünnepi

év során minden felületen, beleértve az ünnepi ajándéktárgyakat is.év során minden felületen, beleértve az ünnepi ajándéktárgyakat is.

Határidő: Határidő: 2020. március 30.2020. március 30.

Bővebben...Bővebben...

  

TechnikaTechnika

ÉletMentő AppÉletMentő App

Egy váratlan baleset, hirtelen jött rosszullét esetén sokszor a másodperc töredéke isEgy váratlan baleset, hirtelen jött rosszullét esetén sokszor a másodperc töredéke is

számít miként és hogyan cselekszünk, ezért is lehet szó szerint életmentő, ha könnyen és gyorsanszámít miként és hogyan cselekszünk, ezért is lehet szó szerint életmentő, ha könnyen és gyorsan

tudunk kommunikálni a segítségnyújtó szervekkel. Az Országos Mentőszolgálat és a Vodafonetudunk kommunikálni a segítségnyújtó szervekkel. Az Országos Mentőszolgálat és a Vodafone

Magyarország Alapítvány összefogásával készült ÉletMentő applikáció éppen ezért hiánypótló ötlet:Magyarország Alapítvány összefogásával készült ÉletMentő applikáció éppen ezért hiánypótló ötlet:

egyetlen gomb megnyomásával hívja a mentőket, miközben már el is küldi az előre megadottegyetlen gomb megnyomásával hívja a mentőket, miközben már el is küldi az előre megadott

egészségügyi adatainkat és a helyzetünket. Nem kell tehát a tárcsázással bajlódni, sem hosszasanegészségügyi adatainkat és a helyzetünket. Nem kell tehát a tárcsázással bajlódni, sem hosszasan

diktálni a tudnivalókat: biztosak lehetünk benne, hogy a krízis pillanataiban a lehető legsimábbandiktálni a tudnivalókat: biztosak lehetünk benne, hogy a krízis pillanataiban a lehető legsimábban

zajlik majd a kommunikáció.zajlik majd a kommunikáció.

Bővebben...Bővebben...
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GDPRGDPR
  
  

  

CégkapuCégkapu
  

Elérhetőségeink Elérhetőségeink 

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

  
MunkatársakMunkatársak::
Bálint Eszter VandaBálint Eszter Vanda
Mráz-Horváth EdinaMráz-Horváth Edina

CímCím::
1037 Budapest,1037 Budapest,
Hidegkuti Nándor u. 8–10.Hidegkuti Nándor u. 8–10.

  
TelefonTelefon::
+36 1 479 5297+36 1 479 5297
Mobil:Mobil:
+36 20 445 41 05+36 20 445 41 05
+36 20 241 65 87+36 20 241 65 87
EmailEmail::
cic@szazadveg.hucic@szazadveg.hu

Éljenek a csajok! - Adománygyűjtés és filmvetítésÉljenek a csajok! - Adománygyűjtés és filmvetítés

A Budapest Bike Maffia ebben az évben a Nőnaphoz közeledve, a Mozinettel és a BudapestiA Budapest Bike Maffia ebben az évben a Nőnaphoz közeledve, a Mozinettel és a Budapesti

Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI)-val közösen adománygyűjtésre ésMódszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI)-val közösen adománygyűjtésre és

filmvetítésre invitálja az érdeklődőket. Március 6-8-a között, 3 napon át igyekeznek minden követfilmvetítésre invitálja az érdeklődőket. Március 6-8-a között, 3 napon át igyekeznek minden követ

megmozgatni, hogy megmutassák, a nők számukra valóban fontosak! Az akcióra olyanmegmozgatni, hogy megmutassák, a nők számukra valóban fontosak! Az akcióra olyan

adományokat várnak, melyeket a hajlék nélkül élő nők a mindennapokban használhatnak fel.adományokat várnak, melyeket a hajlék nélkül élő nők a mindennapokban használhatnak fel.

Mindemellett pedig nőnap apropóján filmvetítést is rendeznek, A láthatatlanok című vígjáték kerülMindemellett pedig nőnap apropóján filmvetítést is rendeznek, A láthatatlanok című vígjáték kerül

majd mozivászonra premier előtti vetítésben. majd mozivászonra premier előtti vetítésben. 

Időpont: Időpont: 2020. március 6-8.2020. március 6-8.

Helyszín: Helyszín: Budapesti Módszertani Szociális Központ és IntézményeiBudapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

(1134 Budapest, Dózsa György út 152.)(1134 Budapest, Dózsa György út 152.)

Bővebben...Bővebben...

  

Nőnapi jótékonysági főzés-Közös Lábos-légy RÉSenNőnapi jótékonysági főzés-Közös Lábos-légy RÉSen

Március 8-án a „RÉS” Alapítvány munkatársai és önkéntesei főznek a Szimpla Kert Közös LábosMárcius 8-án a „RÉS” Alapítvány munkatársai és önkéntesei főznek a Szimpla Kert Közös Lábos

főzésén, ahol vöröslencse curry és betyárleves lesznek terítéken. A délelőtt folyamán azfőzésén, ahol vöröslencse curry és betyárleves lesznek terítéken. A délelőtt folyamán az

érdeklődők találkozhatnak az alapítvány munkatársaival, bővebb információkat kaphatnak azérdeklődők találkozhatnak az alapítvány munkatársaival, bővebb információkat kaphatnak az

intézményeinkben folyó szakmai tevékenységről, bepillantást adnak a hajléktalan nőkkel,intézményeinkben folyó szakmai tevékenységről, bepillantást adnak a hajléktalan nőkkel,

családokkal kapcsolatos munkájukba.  Hogy ne csak egy nap legyen nőnap, a jótékonyságicsaládokkal kapcsolatos munkájukba.  Hogy ne csak egy nap legyen nőnap, a jótékonysági

főzésből befolyó adományokat az intézményeikben élő hajléktalan hölgyek és családok ellátásáhozfőzésből befolyó adományokat az intézményeikben élő hajléktalan hölgyek és családok ellátásához

használják majd fel. használják majd fel. 

Időpont:Időpont: 2020. március 8., 8:00-14:00 2020. március 8., 8:00-14:00

Helyszín: Helyszín: Szimpla KertSzimpla Kert (1075 Budapest, Kazinczy u. 14.) (1075 Budapest, Kazinczy u. 14.)
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MagNet Tölgyes Faültetés Vol. 2MagNet Tölgyes Faültetés Vol. 2

A MagNet Faültetési Program nyitó eseményén, 2019. november 17-én 200 lelkes önkéntes (aA MagNet Faültetési Program nyitó eseményén, 2019. november 17-én 200 lelkes önkéntes (a

MagNet Bank munkatársai, ügyfelei és barátai) ültetett el 2000 facsemetét a Duna-Ipoly NemzetiMagNet Bank munkatársai, ügyfelei és barátai) ültetett el 2000 facsemetét a Duna-Ipoly Nemzeti

Parkban húzódó ócsai láperdőben. A Bank történetének negyedik faültetésére készül idén, és úgyParkban húzódó ócsai láperdőben. A Bank történetének negyedik faültetésére készül idén, és úgy

döntöttek, ezúttal nem aprózzák el a dolgot, így mind a 40.000 ügyfelük nevében ültetnek egy-döntöttek, ezúttal nem aprózzák el a dolgot, így mind a 40.000 ügyfelük nevében ültetnek egy-

egy fát, azaz összesen 40.000-et! Az akció sikerességét az Erdőmentők Alapítvány szakértelmeegy fát, azaz összesen 40.000-et! Az akció sikerességét az Erdőmentők Alapítvány szakértelme

garantálja, ők gondoskodnak arról, hogy a csemeték szakszerűen legyenek elültetve és gondozvagarantálja, ők gondoskodnak arról, hogy a csemeték szakszerűen legyenek elültetve és gondozva

mindaddig, míg meg nem erősödnek. Tartsanak Önök is az alapítvánnyal önkéntesként, ésmindaddig, míg meg nem erősödnek. Tartsanak Önök is az alapítvánnyal önkéntesként, és

segítsenek elültetni a facsemeték egy részét az Ócsai Tájvédelmi körzetben! segítsenek elültetni a facsemeték egy részét az Ócsai Tájvédelmi körzetben! 

Időpont: Időpont: 2020. március 15., 10:00-16:002020. március 15., 10:00-16:00

Helyszín: 2364 ÓcsaHelyszín: 2364 Ócsa

Bővebben...Bővebben...

  

WeboldalunkWeboldalunk  
Kövessen FacebookonKövessen Facebookon!!
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