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BpCIC Igényfelmérő kérdőív - eredményekBpCIC Igényfelmérő kérdőív - eredmények

Szeretnénk köszönetet mondani Önöknek, hogy kitöltötték Igényfelmérés 2020 kérdőívünket! A beérkezettSzeretnénk köszönetet mondani Önöknek, hogy kitöltötték Igényfelmérés 2020 kérdőívünket! A beérkezett

válaszokat összesítettük, melynek egy-egy fontosabb eredményéről ezúton adunk ízelítőül tájékoztatást:válaszokat összesítettük, melynek egy-egy fontosabb eredményéről ezúton adunk ízelítőül tájékoztatást:

- A válaszadó szervezetek majdnem felének - A válaszadó szervezetek majdnem felének (45%)(45%) volt szüksége  volt szüksége kisebb vagy nagyobb mértékbenkisebb vagy nagyobb mértékben

átszervezniátszervezni tevékenységét a mindennapi működésük folytatásához. Azonban a válaszokból az is látszott, hogy tevékenységét a mindennapi működésük folytatásához. Azonban a válaszokból az is látszott, hogy

a szervezetek a szervezetek 36%36%-a kénytelen volt a -a kénytelen volt a teljes működését leállítaniteljes működését leállítani a veszélyhelyzet alatt. a veszélyhelyzet alatt.

- A kitöltők legnagyobb százalékban - A kitöltők legnagyobb százalékban online és személyesonline és személyes formában  formában isis szívesen részt vennének szívesen részt vennének

tanácsadásainkon tanácsadásainkon (44,5%)(44,5%), képzéseinken és rendezvényeinken , képzéseinken és rendezvényeinken (45,3%),(45,3%), a kizárólagosságot tekintve a kizárólagosságot tekintve

azonban azonban inkább az onlineinkább az online térben való szolgáltatást részesítenék előnyben ( térben való szolgáltatást részesítenék előnyben (38,2% tanácsadás38,2% tanácsadás)()(34,6%34,6%

képzés; rendezvényképzés; rendezvény).).

- Ezzel összefüggésben a válaszadók - Ezzel összefüggésben a válaszadók 85,5%85,5%-a -a rendelkezik megfelelő infrastruktúrávalrendelkezik megfelelő infrastruktúrával az online térben az online térben

való boldoguláshoz, azonban érdekes adat, hogy csupán való boldoguláshoz, azonban érdekes adat, hogy csupán 21,7%-21,7%-uknak van uknak van hozzáférésehozzáférése, , ismereteismerete olyan olyan

programokhozprogramokhoz, melyek nagyban megkönnyítik az online „személyes” kapcsolattartást, holott ezek a programok, melyek nagyban megkönnyítik az online „személyes” kapcsolattartást, holott ezek a programok

nagyrészt ingyenesek, sőt regisztráció nélkül is használhatóak.nagyrészt ingyenesek, sőt regisztráció nélkül is használhatóak.
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Elérhetőségeink Elérhetőségeink 

- Végezetül pedig elmondható, hogy a - Végezetül pedig elmondható, hogy a pályázati és forrásteremtésipályázati és forrásteremtési képzés/rendezvény/tanácsadás témája képzés/rendezvény/tanácsadás témája

iránt van a legnagyobb iránt van a legnagyobb (61%) (61%) érdeklődés jelenleg .érdeklődés jelenleg .

Köszönjük, hogy válaszaikkal segítették további munkánkat!Köszönjük, hogy válaszaikkal segítették további munkánkat!

  

Kettős könyvvitelt vezető szervezetek egyszerűsített éves beszámolójaKettős könyvvitelt vezető szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési ésTájékoztatjuk Önöket, hogy a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése,könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése,

valamint 59. §-a alapján a 2019-ben induló üzleti évtől a civil szervezet egyszerűsített éves beszámolója a PK-valamint 59. §-a alapján a 2019-ben induló üzleti évtől a civil szervezet egyszerűsített éves beszámolója a PK-

542 nyomtatványba beépített mérleg és az eredménykimutatás mellett – a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.)542 nyomtatványba beépített mérleg és az eredménykimutatás mellett – a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.)

vonatkozó előírásai figyelembevételével – a Számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletet is kell, hogyvonatkozó előírásai figyelembevételével – a Számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletet is kell, hogy

tartalmazza. Az elkészített kiegészítő mellékletet pdf-formátumban tudják a nyomtatványhoz csatolni. Az Ectv.tartalmazza. Az elkészített kiegészítő mellékletet pdf-formátumban tudják a nyomtatványhoz csatolni. Az Ectv.

29.§ (4) bekezdése szerinti támogatási programmal kapcsolatos adatok a PK-nyomtatványban beépített ún.29.§ (4) bekezdése szerinti támogatási programmal kapcsolatos adatok a PK-nyomtatványban beépített ún.

„Kiegészítő melléklet” lapokon vagy a csatolt Számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletben is„Kiegészítő melléklet” lapokon vagy a csatolt Számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletben is

bemutathatók.bemutathatók.

Amennyiben a beszámoló nyomtatványokkal kapcsolatban bármilyen kérdés, illetve probléma merülne fel,Amennyiben a beszámoló nyomtatványokkal kapcsolatban bármilyen kérdés, illetve probléma merülne fel,

kérjük, hogy azt akérjük, hogy azt a civilinfo@obh.birosag.hu civilinfo@obh.birosag.hu email címre szíveskedjenek jelezni. email címre szíveskedjenek jelezni.

Bővebben...Bővebben...

  

PályázatPályázat

Magyar Falu Program – Falusi Civil AlapMagyar Falu Program – Falusi Civil Alap

Megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretébenMegjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében

2020. évben meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati2020. évben meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati

kiírásai. A Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így többek közöttkiírásai. A Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így többek között

az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,

illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozókilletve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók

számára ezen településeket. Pályázatot nyújthatnak be azok az egyesületek és alapítványok, akiket a bíróságszámára ezen településeket. Pályázatot nyújthatnak be azok az egyesületek és alapítványok, akiket a bíróság

2019. december 31-ig nyilvántartásba vett, rendelkeznek a 2018. vagy 2019. évi lezárt évről szóló, az Országos2019. december 31-ig nyilvántartásba vett, rendelkeznek a 2018. vagy 2019. évi lezárt évről szóló, az Országos

Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval és székhelyük és működésük olyan magyarországiBírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval és székhelyük és működésük olyan magyarországi

településen van, amelynek lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.településen van, amelynek lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

A pályázatok benyújtására 2020. július 1 - augusztus 7. 12:00 között van lehetőség. A pályázatok benyújtására 2020. július 1 - augusztus 7. 12:00 között van lehetőség. 

Bővebben...Bővebben...
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LehetőségLehetőség

Ifjúságügyi Civil Szervezetek figyelmébe ajánljukIfjúságügyi Civil Szervezetek figyelmébe ajánljuk

A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) a magyarországi ifjúsági szervezetek ernyőszervezete, amely nemzetköziA Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) a magyarországi ifjúsági szervezetek ernyőszervezete, amely nemzetközi

tudás-, kapcsolati- és információs tőkével támogatja Magyarország fiataljait és képviseli érdekeiket atudás-, kapcsolati- és információs tőkével támogatja Magyarország fiataljait és képviseli érdekeiket a

döntéshozók felé. Missziójának tekinti az ifjúságügy fejlesztését és a fiatalok közéleti témák iránti figyelménekdöntéshozók felé. Missziójának tekinti az ifjúságügy fejlesztését és a fiatalok közéleti témák iránti figyelmének

felkeltését. A szervezet feladata a fiatalok és a tagszervezetek képviselete, az ifjúsági szervezetek közöttifelkeltését. A szervezet feladata a fiatalok és a tagszervezetek képviselete, az ifjúsági szervezetek közötti

párbeszéd megteremtése, az ifjúsággal kapcsolatos ügyek közérthetővé és elérhetővé tétele, az ifjúsági szektorpárbeszéd megteremtése, az ifjúsággal kapcsolatos ügyek közérthetővé és elérhetővé tétele, az ifjúsági szektor

fejlesztése, a döntéshozókkal történő folyamatos párbeszéd megteremtése, a horizontális ifjúságpolitikai célokfejlesztése, a döntéshozókkal történő folyamatos párbeszéd megteremtése, a horizontális ifjúságpolitikai célok

megvalósulásának elősegítése, illetve a tagszervezetek segítségével a fiatalok elérése, problémáinak feltárása ésmegvalósulásának elősegítése, illetve a tagszervezetek segítségével a fiatalok elérése, problémáinak feltárása és

közvetítése a döntéshozók felé.közvetítése a döntéshozók felé.

Alábbi online eseményük során a NIT működése, legfontosabb projektjei és programjai, valamint a szervezethezAlábbi online eseményük során a NIT működése, legfontosabb projektjei és programjai, valamint a szervezethez

való csatlakozási lehetőségek kerülnek bemutatásra.való csatlakozási lehetőségek kerülnek bemutatásra.

Időpont: Időpont: 2020. június 11. (csütörtök) 11:30 2020. június 11. (csütörtök) 11:30 

Az online esemény az alábbi google meets linken keresztül lesz elérhető: Az online esemény az alábbi google meets linken keresztül lesz elérhető: meet.google.com/qrh-ixyi-thzmeet.google.com/qrh-ixyi-thz

  

ProgramokProgramok

Tegyük szerethetővé a rákellenes életmódot! - KonferenciaTegyük szerethetővé a rákellenes életmódot! - Konferencia

Hogyan lehetséges az embert teljes egészében, azaz holisztikusan vizsgálva gyógyítani? A komplementerHogyan lehetséges az embert teljes egészében, azaz holisztikusan vizsgálva gyógyítani? A komplementer

medicina hiteles, hatékony ágazatai hogyan emelhetők be a hazai evidence based medicina (EBM) gyógyászatmedicina hiteles, hatékony ágazatai hogyan emelhetők be a hazai evidence based medicina (EBM) gyógyászat

protokoll szabályai közé? A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány 35. jubileumi évébenprotokoll szabályai közé? A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány 35. jubileumi évében

rendezett konferenciáján 4 pillér mentén járják körül a kérdéseket a hazai integratív medicina szakértőivelrendezett konferenciáján 4 pillér mentén járják körül a kérdéseket a hazai integratív medicina szakértőivel

közösen. A programra folyamatosan lehet jelentkezni, melyet legkésőbb közösen. A programra folyamatosan lehet jelentkezni, melyet legkésőbb 2020. augusztus 312020. augusztus 31-ig tehetnek meg-ig tehetnek meg

az érdeklődők.az érdeklődők.

Időpont: Időpont: 2020. szeptember 3-4.2020. szeptember 3-4.

Helyszín: Helyszín: Emberi Erőforrások Minisztériuma konferenciateremEmberi Erőforrások Minisztériuma konferenciaterem (1054 Budapest, Báthory u. 10.) (1054 Budapest, Báthory u. 10.)
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 Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzés Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzés                                                                                      
Leiratkozás a hírlevélrőlLeiratkozás a hírlevélről
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