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HírlevélHírlevél
2020. május2020. május

RendezvényeinkRendezvényeink

A COVID-19 okoztaA COVID-19 okozta
járványügyi helyzetrejárványügyi helyzetre

való tekintettel avaló tekintettel a
Budapesti CivilBudapesti Civil

Információs CentrumInformációs Centrum
visszavonásigvisszavonásig

szünetelteti személyesszünetelteti személyes
szolgáltatásait,szolgáltatásait,

rendezvényeit, képzéseit.rendezvényeit, képzéseit.

Online térben ésOnline térben és
telefonon természetesentelefonon természetesen
üzemelünk továbbra is.üzemelünk továbbra is.
Felmerülő kérdéseikkelFelmerülő kérdéseikkel

változatlanulváltozatlanul
fordulhatnak hozzánkfordulhatnak hozzánk

bizalommal alábbibizalommal alábbi
ElérhetőségeinkenElérhetőségeinken!!

A Budapesti CivilA Budapesti Civil
Információs CentrumInformációs Centrum
programjai a Nemzetiprogramjai a Nemzeti
Együttműködési Alap,Együttműködési Alap,
a Bethlen Gábora Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt és aAlapkezelő Zrt és a
MiniszterelnökségMiniszterelnökség
támogatásávaltámogatásával
valósulnak megvalósulnak meg
a CIC-KP-1-2020/1-a CIC-KP-1-2020/1-
000005000005
azonosítószámúazonosítószámú
pályázati projektpályázati projekt
keretében.keretében.
  

TovábbiTovábbi

  

HírekHírek

BpCIC Igényfelmérő kérdőívBpCIC Igényfelmérő kérdőív

Szeretettel várjuk és köszönjük, hogy a napokban általunk kiküldött Igényfelmérő kérdőívünketSzeretettel várjuk és köszönjük, hogy a napokban általunk kiküldött Igényfelmérő kérdőívünket

kitöltik és visszaküldik. Bízunk abban, hogy a kérdőívre adott válaszok is segítenek minket abban,kitöltik és visszaküldik. Bízunk abban, hogy a kérdőívre adott válaszok is segítenek minket abban,

hogy szolgáltatásainkkal minél jobban tudjuk a továbbiakban is támogatni az Önök munkáját.hogy szolgáltatásainkkal minél jobban tudjuk a továbbiakban is támogatni az Önök munkáját.

A kérdőívek visszaküldésének határideje: A kérdőívek visszaküldésének határideje: 2020. május 31.2020. május 31.

  

Rendkívüli hír-szja bevallásRendkívüli hír-szja bevallás

Meghosszabbított határidővel, ma (Meghosszabbított határidővel, ma (2020. május 21.2020. május 21.) éjfélig még megtekinthetők, módosíthatók,) éjfélig még megtekinthetők, módosíthatók,

jóváhagyhatók az szja-bevallási tervezetek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal eSZJA rendszerében. Ajóváhagyhatók az szja-bevallási tervezetek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal eSZJA rendszerében. A

határidő meghosszabbítását a tegnap éjszakai bizonytalan működés indokolja. A NAV ezzelhatáridő meghosszabbítását a tegnap éjszakai bizonytalan működés indokolja. A NAV ezzel

biztosítja, hogy mindenki hozzáférjen a számára készült bevallási tervezethez, és valamennyibiztosítja, hogy mindenki hozzáférjen a számára készült bevallási tervezethez, és valamennyi

rendelkezni kívánó adózó támogathassa az általa kiválasztott civil szervezetet, technikai számosrendelkezni kívánó adózó támogathassa az általa kiválasztott civil szervezetet, technikai számos

vallási közösséget, illetve a Nemzeti Tehetség Programot.vallási közösséget, illetve a Nemzeti Tehetség Programot.

Bővebben...Bővebben...

  

Tájékoztatás a kivezetésre került „P” jelű beszámoló nyomtatványokkal kapcsolatbanTájékoztatás a kivezetésre került „P” jelű beszámoló nyomtatványokkal kapcsolatban
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pedig  pedig  Facebook-Facebook-
oldalunkoldalunkonon  találják.találják.

  

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

  

FoglalkoztatásiFoglalkoztatási
programokprogramok

  

Jogszabályok,Jogszabályok,
hasznos linkekhasznos linkek

  

GDPRGDPR
  
  

  

CégkapuCégkapu
  

A civil szervezetek beszámolói papír alapon kizárólag az Országos Bírósági Hivatal általA civil szervezetek beszámolói papír alapon kizárólag az Országos Bírósági Hivatal által

rendszeresített nyomtatványok legfrissebb közzétett verzióján terjeszthetők elő. A korábbi „P”rendszeresített nyomtatványok legfrissebb közzétett verzióján terjeszthetők elő. A korábbi „P”

jelű, papír alapú benyújtásra alkalmas nyomtatványok 2019. december 23. napjával kivezetésrejelű, papír alapú benyújtásra alkalmas nyomtatványok 2019. december 23. napjával kivezetésre

kerültek, így a beszámolót ezen űrlapokon joghatályosan nem lehet benyújtani. Az elektronikuskerültek, így a beszámolót ezen űrlapokon joghatályosan nem lehet benyújtani. Az elektronikus

eljárásra nem kötelezett civil szervezeteknek továbbra is lehetőségük van a beszámolók papíreljárásra nem kötelezett civil szervezeteknek továbbra is lehetőségük van a beszámolók papír

alapú benyújtására az alapú benyújtására az elektronikus benyújtásra szolgáló nyomtatványok elektronikus benyújtásra szolgáló nyomtatványok használatával. használatával. 

A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre tekintettel az OBH személyes ügyfélszolgálata továbbra isA jelenleg fennálló veszélyhelyzetre tekintettel az OBH személyes ügyfélszolgálata továbbra is

szünetel, így a beszámolók papír alapon kizárólag postai úton küldhetők meg az OBH postafiókszünetel, így a beszámolók papír alapon kizárólag postai úton küldhetők meg az OBH postafiók

címére (1363, Budapest, Pf. 24.). A beszámolókat a gyorsabb feldolgozás érdekében lehetőségcímére (1363, Budapest, Pf. 24.). A beszámolókat a gyorsabb feldolgozás érdekében lehetőség

szerint elektronikus úton, ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül ajánlott benyújtani.szerint elektronikus úton, ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül ajánlott benyújtani.

Bővebben...Bővebben...

  

PályázatPályázat

Milyen jó, hogy itt vagyunkMilyen jó, hogy itt vagyunk

A nemzeti összetartozás napja alkalmából fiataloknak szóló videópályázatot hirdet aA nemzeti összetartozás napja alkalmából fiataloknak szóló videópályázatot hirdet a

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága „Milyen jó, hogy itt vagyunk” címmel. AMiniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága „Milyen jó, hogy itt vagyunk” címmel. A

pályázatra 10-25 év közötti külhoni és anyaországi fiatalok jelentkezhetnek olyan, telefonnal vagypályázatra 10-25 év közötti külhoni és anyaországi fiatalok jelentkezhetnek olyan, telefonnal vagy

akár kamerával készült alkotással (kisfilmmel vagy videóüzenettel), amelyben bemutatják, mitakár kamerával készült alkotással (kisfilmmel vagy videóüzenettel), amelyben bemutatják, mit

jelent számukra az összetartozás.  A legjobb, legkreatívabb alkotásokat 300.000 Ft-al, valamintjelent számukra az összetartozás.  A legjobb, legkreatívabb alkotásokat 300.000 Ft-al, valamint

további értékes különdíjakkal jutalmazzák. Az elkészült pályamunkákattovábbi értékes különdíjakkal jutalmazzák. Az elkészült pályamunkákat

az az osszetartozunk@hatartalanul.netosszetartozunk@hatartalanul.net címre kell elküldeni. címre kell elküldeni.

Határidő: Határidő: 2020 május 25.2020 május 25., éjfél, éjfél

Bővebben...Bővebben...

  

ÖnkéntességÖnkéntesség

Vöröskereszt véradásVöröskereszt véradás
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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
Horváth NoémiHorváth Noémi
Pintér GyörgyPintér György
Szilágyiné Pusztai JúliaSzilágyiné Pusztai Júlia

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

  
TelefonTelefon::
+36 1 479 5297+36 1 479 5297
+36 1 398 8794+36 1 398 8794

Mobil:Mobil:
+36 20 445 41 05+36 20 445 41 05

EmailEmail::
cic@szazadveg.hucic@szazadveg.hu

A jelenlegi helyzetben a betegek gyógyulásához és felépüléséhez nagy szükség van aA jelenlegi helyzetben a betegek gyógyulásához és felépüléséhez nagy szükség van a

vérkészítményekre, ezáltal a véradók segítségére is. Ezért a Magyar Vöröskereszt Budapestvérkészítményekre, ezáltal a véradók segítségére is. Ezért a Magyar Vöröskereszt Budapest

Fővárosi Szervezet májusban is véradásra hív mindenkit, aki úgy érzi, hogy szeretne és tudFővárosi Szervezet májusban is véradásra hív mindenkit, aki úgy érzi, hogy szeretne és tud

segíteni! Minden hétköznap, segíteni! Minden hétköznap, 11:00-17:0011:00-17:00-ig az -ig az Empathy Cafe & BistrobanEmpathy Cafe & Bistroban (1051 Bp., Arany (1051 Bp., Arany

János u. 31.) szerveznek véradásokat az Országos Vérellátó Szolgálattal együttműködve.János u. 31.) szerveznek véradásokat az Országos Vérellátó Szolgálattal együttműködve.

Véradással kapcsolatos további kérdés felmerülése esetén előzetesenVéradással kapcsolatos további kérdés felmerülése esetén előzetesen

a a veradas@voroskeresztbp.huveradas@voroskeresztbp.hu email címen, vagy Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi email címen, vagy Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi

Szervezet titkárságának központi telefonszámán (+36 1 311 3660) érdeklődhetnek.Szervezet titkárságának központi telefonszámán (+36 1 311 3660) érdeklődhetnek.

Aki vért ad, életet ad!Aki vért ad, életet ad!

Bővebben...Bővebben...

  

LehetőségLehetőség

Stock fotók civileknekStock fotók civileknek

Manapság a hatékony online kommunikációhoz minőségi megjelenésre van szükségünk, melyhezManapság a hatékony online kommunikációhoz minőségi megjelenésre van szükségünk, melyhez

már-már elengedhetetlen a jó minőségű képi kommunikáció használata. Ezért a NIOK az egyikmár-már elengedhetetlen a jó minőségű képi kommunikáció használata. Ezért a NIOK az egyik

legnagyobb képeket forgalmazó vállalkozással közösen elkezdett azon dolgozni, hogylegnagyobb képeket forgalmazó vállalkozással közösen elkezdett azon dolgozni, hogy

kedvezményes,kedvezményes,  jó minőségű, izgalmas, színvonalas képeket tartalmazó stockfotó csomagokhozjó minőségű, izgalmas, színvonalas képeket tartalmazó stockfotó csomagokhoz

juthassanak hozzá az érdeklődő hazai civil szervezetek. Egy lehetséges jövőbeni együttműködésjuthassanak hozzá az érdeklődő hazai civil szervezetek. Egy lehetséges jövőbeni együttműködés

első lépéseként szeretnék felmérni a civil szervezetek stockfotó használati szokásait, melyet első lépéseként szeretnék felmérni a civil szervezetek stockfotó használati szokásait, melyet ERREERRE

A LINKRE KATTINTVA A LINKRE KATTINTVA tölthetnek ki az érdeklődők. tölthetnek ki az érdeklődők. 

Bővebben...Bővebben...

WeboldalunkWeboldalunk  
Kövessen FacebookonKövessen Facebookon!!

 Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzés Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzés                                                                                      
Leiratkozás a hírlevélrőlLeiratkozás a hírlevélről
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