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Hírek
Rendezvényeink

Módosult ÁNYK űrlapok

Rendezvényeinkről aktuálisan
kiküldött
meghívóinkból tájékozódhatnak,
vagy keressenek bennünket
bizalommal a cic@szazadveg.hu
email címen.

A Budapesti Civil Közösségi
Szolgáltató Központ
programjai a Nemzeti
Együttműködési Alap, a
Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt és a Miniszterelnökség
támogatásával valósulnak
meg a CIC-KP-1-2020/1000005 azonosítószámú
pályázati projekt keretében.

További információkért
látogassanak el
honlapunkra, legfrissebb
híreinket pedig Facebookoldalunkon találják.

2020. augusztus 18-án módosultak a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek eljárásában a N1a,b,c és
N2a,b,c lapok, valamint a módosítást követően külföldi lakcím irányítószám esetén betű karakter is írható, illetve
a kérelmező, képviselő, kuratórium tag esetén a számlát vezető bank címének mezőit érintő változásokat is
kieszközölt az OBH.
Bővebben...

Pályázat

Információk

Mastercard Pro Bono Program 2020
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Facebook-
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közreműködésével. A Mastercard elsősorban olyan projekteket kíván támogatni, melyek összhangban állnak a
cég számára fontos környezetvédelem, esélyegyenlőség és gyermekvédelem értékekkel, de várják az innovatív,
komoly társadalmi hatást generáló projektötleteket más területekről is. Az idei évben külön figyelmet kapnak a
koronavírus járvány kapcsán keletkező társadalmi kihívásokat szolgáló kezdeményezések. A nyertes szerveztek
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az alábbi területeken vehetik igénybe a szakmai támogatást: kommunikáció és marketing
stratégia, értékesítési
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és szolgáltatásfejlesztési ismeretek, valamint üzleti tanácsadás.
Jelentkezni 2020. szeptember 7. (hétfő) 18:00 óráig lehet a https://cutt.ly/wtZi1j4 linken keresztül.
Bővebben...

Gyakran ismételt
kérdések

Díj
Aktuális pályázatok

Innovatív Szociális Szolgáltató Szervezete Díj
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a

szervezet/intézmény működésébe tartósan beépülő innovatív megoldások azonosítása, ezen megoldások aktuális
és jövőbeni szolgáltatásfejlesztési lehetőségeinek feltárása, a krízis időszakában kidolgozott, követendő és

Önkormányzati civil
referensek
elérhetőségei

adaptálható jó gyakorlatok megtalálása, a közös tanulás előmozdítása valamint ezzel kapcsolatban a szociális
szakma erőfeszítéseinek és kezdeményezőkészségének elismerése, díjazása. A lehetőségre pályázhat minden
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakterületen működő, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységet
folytató állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezet.
A pályaműveket elektronikus formában a szocialisinnovacio@gmail.com email címre várják.

Foglalkoztatási
programok

Beadási határidő: 2020. szeptember 15.

Jogszabályok,
hasznos linkek

GDPR

Cégkapu
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Programok

Elérhetőségeink
Keressenek minket
a Facebook-on
(Civil Közösségi Szoláltató Központ
- Budapest) is!
Munkatársak:
Bálint Eszter Vanda
Horváth Noémi
Pintér György
Szilágyiné Pusztai Júlia

Felnőttképzés bejelentési kötelezettsége- online rendezvény
Szeptember 1-től minden képzési, oktatási tevékenység bejelentés vagy engedély köteles a felnőttképzési
törvény szerint, mellyel kapcsolatban a NIOK Alapítvány 2020. szeptember 2-án "Felnőttképzés bejelentési
kötelezettsége - hogyan érinti az új szabályozás a civil szervezeteket?" címmel online tájékoztató előadást tart.
Az esemény linkjét a résztvevők a regisztrációt követően, közvetlenül kapják meg.

Időpont: 2020. szeptember 2., 14:00 - 15:30
Bővebben...

Cím:
1037 Budapest,
Hidegkuti Nándor u. 8–10.
Telefon:
+36 1 479 5297
+36 1 398 8794

Weboldalunk
/

Subscribe
Past Issues
Mobil:
+36 20 445 4105

Kövessen Facebookon!

Translate

RSS

Email:
cic@szazadveg.hu

Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzés

Leiratkozás a hírlevélről
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