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Közelgő események

Budapesti Civil Információs Centrum
Hírlevél

2013.
április

2013. április 19-20.
Zenével a békéért – XXII. Orvos Muzsikus Találkozó
Bővebben: itt
2013. április 21.

E számunk tartalmából…

Az Élet Mente – Találkozó 16 órakor a Margit-híd pesti hídfőjénél.
2013. április 30.

Civil Szervezetek Kézikönyve

Partnerség Információs Napot tartunk, melynek témája a társadalmi

Aktuális pályázatok

felelősségvállalás és az alternatív forrásteremtés. Helyszín: Eötvös 10.

Hatékony kampány az 1 %-ért

Közösségi és Kulturális Központ. Az eseményről bővebben a

Felhívások

honlapunkon olvashat, előzetes regisztráció cic@szazadveg.hu

Örömmel

várjuk

aktuális

híreiket,

eseményeiket,

amelyeket

megjelentetnének hírlevelünkben a cic@szazadveg.hu e-mail címre.

Civil Szervezetek Kézikönyve

Keressen minket a Facebook-on (Civil Információs Centrum - Budapest)
is!

A könyv, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és
támogatásáról
CLXXV.

szóló

törvény

2011.

2012.

július

évi
1.

napján hatályos szövege alapján
mutatja

be

a

civil

szervezetek

működésére

Budapesti Civil Információs Centrum
.

legfontosabb szabályokat. Ezen túl
részletesen tárgyalja a jogszabályok
előkészítésében
részvételről

Munkatársak: Huszár Orsolya és Mráz-Horváth Edina
1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.
Telefon: 479-52-97
E-mail cím: cic@szazadveg.hu
Honlap: www.szazadveg/civil/
Őri István: Tömeg című digital art alkotását a szerző
engedélyével használtuk, minden jog számára
fenntartva.
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Gazdasági és Társadalmi Tanácsról

Ízelítő a tartalomból:






Civil szervezet létrehozása
Civil szervezetek nyilvántartása
Gazdálkodás, Önkéntesség, 1
%
Közhasznúság, Számvitel,
Adózás
Támogatási eljárással
kapcsolatos szabályok, NEA

Miért ajánljuk?
A kiadvány egy helyen összegyűjtve,
rendszerezetten ismerteti
a civil
szervezetekre vonatkozó valamennyi
szabályozást.

rendelkezéseit.

Gazdag fogalomjegyzékkel és aktuális
nyomtatvány- és iratminta tárral
rendelkezik.

forrás: civil.info.hu

A kötet megvásárolható:

szóló

2011.

évi

XCIII.

törvény

KÓDEX
Könyváruház:
1054
Budapest V. kerület, Honvéd u. 5.
(Honvéd u. - Báthory u. sarok)
A
könyv
megrendelhető
a
www.kello.hu internetes oldalon
keresztül is.

Budapesti CIC

Hírek házunk tájáról…
2013.

április

10-én

nagy

sikerű kerületi megjelenést
tartottunk

az

Hatékony kampány az 1% -ért

Óbuda-

Békásmegyer
Önkormányzatával

közös

szervezésben: a kerület civil
szervezetei

számára

bemutattuk

a

centrum

működését,
előadónk

vendég

a

Mária

önkéntes

Rádió

programjáról

prezentált,

forrásteremtési

tanácsadónk

pedig

az

adomány – 1 % témakörét
elemezte.

A

anyagát

e

prezentációk
mailen

külön

kérésre eljuttatjuk.

Hírek a
nagyvilágból…
Gyermekotthonban,
hajléktalanszállón,
idősotthonban
és
állatmenhelyen szervezi meg
idén is KözJóTett elnevezésű
önkéntes programsorozatát
a Hallgatók a Közösség
Szolgálatában
Országos
Egyesület (Hakösz) április
17.
és
24.
között.
Bővebben…

A civil szervezetek közhiteles
országos

elektronikus

nyilvántartása,

valamint

csőd-

felszámolási

és

ügyekben

az

a

elektronikus

ügyfélkapcsolat az eredetileg
tervezett
helyett
július

2013.

január

várhatóan
1.

lehetővé.

napjától

1.

2014.
válik

Már csak néhány hét van
hátra, hogy a nonprofit szféra
szereplői – így talán az Ön civil
szervezete is – versenybe
szálljanak az adófizetők SZJA
1%-os felajánlásaiért. Azonban
az
1%-on
túl
az
eredményesség
kulcsa
a
támogatók
bevonása
olyan
hatékony
kommunikációs
kampányprogramba,
amely
hosszú távon megalapozza civil
szervezetének
stabil
működését.
A
magyarországi
nonprofit
szervezetek
vezetői
még
mindig
hajlamosak
úgy
gondolni a marketingre, mint
egy olyan eszközre, amely
kifejezetten a for-profit cégek
céljait
szolgálja.
Sokan
a
marketing szó jelentését is
félreértelmezik,
hiszen
az
agresszív
piaci
magatartás
eszközeként tartják számon.
A valóságban azonban szinte
minden
szervezet
végez
marketingtevékenységet
munkája során - elég, ha csak
a
forrásteremtés
közbeni
bemutatkozó telefonokra, vagy
a
szervezetet
népszerűsítő
rendezvényekre gondolunk. A
tevékenységek
összehangolása,
rendszerbe
foglalása valamint az egyes
eszközök egy stratégia mentén
való alkalmazása tekinthető a
marketing folyamatának.

Miért fontos az önálló
forrásteremtés?

Az Ön szervezete
eredményesen
kommunikál
Átalakulóban
az
állami támogatóival?
támogatások,
pályázatok
rendszere, nehezen tervezhető A nonprofit szervezetek a fora céges szponzoráció és a profit szektorban működő
csökkenő adókulcsok hatására cégekhez
hasonlóan
kevesebbet érnek az SZJA 1% eredményes kommunikációs
felajánlások.
Alapvető
cél, tevékenységet végezhetnek
hogy a civilek törekedjenek céljaik elérése érdekében.
minél
szélesebb
körű Ami
azonban
társadalmi
támogatottság megkülönbözteti
őket
a
elérésére, azaz a lakosság profitorientált vállalatoktól, az
bevonásával
megvalósított, az
anyagi
források
önálló
forrásteremtésre.
A megteremtése
társadalom széles rétegeinek adományszerzés útján. Ez az
támogatása
hosszú
távon a lehetőség, amellyel csak a
tervezhető
finanszírozást nonprofit
szféra
szereplői
biztosít a civileknek.
élhetnek, és általában élnek
is. A kérdés csupán az, hogy
kihasználják-e
a
A civil szervezetek többnyire valóban
lehetőségeket,
ismerik-e
az
azért
jönnek
létre,
hogy
minden
reagáljanak
egy
bizonyos adományszerzés
illetve
hatékony
célcsoport szükségleteire, így módját,
fontos feladatuk megismerni tárgyalástechnikát
és kielégíteni azokat. Ezzel a alkalmaznak-e.
törekvéssel azonban nincsenek
egyedül a piacon, a célcsoport Bármilyen támogatásról is
tagjait számos más nonprofit legyen
szó,
annak
szervezet próbálja megnyerni megszerzését mindenképpen
a saját ügyének, másrészt az egy hosszú folyamat előzi
erőforrásokért
is
egyre meg.
A
megfelelő
erősebb
harc
folyik
a marketingstratégia segíti a
versenytársak között. ezért a célcsoportunk
hatékonyabb
szervezeteknek
integrálniuk elérését,
valamint
a
kel a marketingszemléletet támogatók
meggyőzését
működésük
folyamatába. tevékenységünk
Ennek hiányában a jövőben szükségességéről.
könnyen
alulmaradhatnak
versenytársaikkal szemben.
Forrás: ugyvezeto.hu

Nem csak civil felhívások
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Bővebben…

civil
1%-os

kampányainak kiegészítő
támogatására. Bővebben
A

Geopolitikai

újabb

hírlevele
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csatolva
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Egy kérdés - egy válasz
Kérdés: Honnan lehet letölteni az éves beszámolókhoz szükséges
nyomtatványokat?
Válasz: Legkönnyebben a www.civil.info.hu\inzezzel-el oldalon.
Az űrlapok használatához Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program
telepítése szükséges [letölthető a nav.gov.hu-ról]. Az űrlap a JAR
kiterjesztésű fájl futtatásával telepíthető.

