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Kezdeményezés

Tisztelt Szakmai Partnereink!
Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők!

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk a Civil út Alapítvány kezdeményezésére létrehozott Odaadó Portált. A Portál célja,
hogy az idősebb korosztály tagjai az internet segítségével könnyen és egyszerűen megtalálják azon vállalkozókat,
szolgáltatókat, akik megbízható, megfelelő árszintű és minőségű szolgáltatásokat, esetleg idősek, nyugdíjasok számára szóló
kedvezményeket kínálnak. A weboldalra olyan vállalkozók, szolgáltatók, intézmények és civil szervezetek jelentkezését várják,
akik a kölcsönös megbecsülés, a biztonság, a méltóság, a türelmes kommunikáció és a partneri együttműködés jegyében
végzik munkájukat és tekintettel vannak az idősebb emberek speciális igényeire is. A kezdeményezés tehát egyszerre nyújt
segítséget a szenior korosztály tagjainak valamint a helyi vállalkozóknak, civileknek is.
Bővebben...

Pályázat
"KAP2021 - Újratervezés"
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részvételre. A sikeresen pályázók lehetőséget kapnak arra, hogy felkerüljenek az ún. KAP listára, melyen keresztül a
szervezetek számára a bank ügyfelei - közösségi finanszírozásként - felajánlhatják 10%-os nyereségrészüket. Mindezen felül a
listára került szervezetek részt vehetnek adománygyűjtéssel és kampányolással kapcsolatos képzéseken, workshopokon, és
további, a MagNet Bank által szervezett közösségépítő eseményeken is.
Határidő: 2020. december 21., 16:00
Bővebben...

Forrásteremtés

Adományozók ajándékba

A Magyar Fundraising Akadémia (MFA) segítségével most új szintre emelheti civil szervezetének forrásteremtési képességét! A
pályázat keretében annak nyertese(i) javára az MFA és partnerei megvalósítanak egy pro bono induló, adománygyűjtő toborzó
kampányt 2021-ben. A kedvezményezette(ke)t a folyamat során semmilyen költség nem terheli majd, az MFA és partnerei
biztosítanak mindent: címlista, kreatív tervezés, szövegírás, postai díjak fedezete, adatok feldolgozása, stb. A kampányból
befolyó adományok a kedvezményezett(ek) bankszámlájára érkeznek, mely összegeket a szervezet(ek) saját működési
költségeikre fordíthatják.
Határidő: 2020. december 21.
Bővebben...

Lehetőség
Good Impact

A Civil Impact Nonprofit Kft. pályázatot hirdet civil szervezetek számára a 2021-es Good Impact eseményen való részvételre. A
Good Impact egy olyan rendezvény, amelyen vállalati döntéshozók civil szervezetek programjaival, szolgáltatásaival
testközelből ismerkednek meg azáltal, hogy egy különleges „demo” verzióban ki is próbálhatják azokat. E programmal
lehetőséget kívánnak teremteni a for-profit és a non-profit szektor találkozására oly módon, hogy a civil szféra megmutassa a
benne rejlő üzleti értékeket, lehetőségeket, és valós piacot alakítson ki a vállalatok számára. A pályázatra olyan szervezetek
jelentkezését várják, akik szeretnék vállalatoknak szóló konkrét szolgáltatásaikat bemutatni és megvételre kínálni döntéshozók
számára.
Benyújtási határidő: 2020. december 31.
Bővebben...
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Adventi Civil Börze

December 23-ig tart a Miniszterelnökség, valamint a Civil Központok országos hálózatának közreműködésével megvalósított
adománygyűjtő kampány, az Adventi Civil Börze. A rendhagyó adományozói platformon keresztül a november 23-i indulástól
karácsonyhoz közeledve egyre több civil szervezetet, azok sokszínű tevékenységét ismerhette meg a széles közönség, így
nyitva lehetőséget a szervezetek számára az adventi időszakban apró jó cselekedetek, adományok felajánlására. Karácsonyig
tehát még van idő ellátogatni az oldalra, hogy megismerhessék ezeket az értékteremtő, értékmegőrző munkákat, és
esetlegesen támogassák őket.
Mutatjuk még egyszer a budapesti érdekeltségű szervezeteket:
Bethesda Kórház Alapítvány

Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány

Magyar Tengerimalac-védő Közhasznú Egyesület
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