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Budapesti Civil Információs Centrum
Hírlevél

2014.
április

2014. április 1. Jogi, közhasznúsági fórum.
2014. április 2. NEA elszámolási ismeretek fórum.

E számunk tartalmából…

2014. április 3. Partnerségi Információs Nap – új polgári törvénykönyv egyesületek és nonprofit szervezeteket érintő rendelkezéseiről és az ezzel egyidejűleg módosuló Civil Törvényről
2014. április 7. Számítógép-kezelői és informatikai fórum.

Elindult az „Adnijó” honlap

2014. április 8. NEA elszámolási ismeretek fórum.

Aktuális pályázatok

2014. április 10. Általános pénzügyi ismeretek fórum.
2014. április 11. Partnerségi Információs Nap – Forrásteremtés.

Az élelmiszer érték

2014. április 14. Számítógép-kezelői és informatikai fórum.

TeSzedd!

2014. április 15. Általános pénzügyi ismeretek fórum.

Civil Sziget

2014. április 17. Jogi, közhasznúsági fórum.
2014. április 22. Jogi, közhasznúsági fórum.
2014. április 24. Számítógép-kezelői és informatikai fórum.
2014. április 25. Partnerségi Információs Nap – Pénzügyi ismeretek.

Elindult az „Adnijó” honlap

2014. április 28. Számítógép-kezelői és informatikai fórum.
2014. április 30. Általános pénzügyi ismeretek fórum.
Rendezvényeinkre jelentkezni lehet a cic@szazadveg.hu e-mail címen.
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ERSTE Alapítvány és a good.bee program
segítő közreműködésével jött létre. Az AdniJÓ
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.
Budapesti
Civil Információs Centrum

Munkatársak: Mráz-Horváth Edina és Bódi Gábor
1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.
Telefon: 479-52-97
E-mail cím: cic@szazadveg.hu
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Honlap: www.szazadveg.hu/foundation/civil

ÁROP-1.1.14-2012-2012-0016
„A civil, államigazgatási és vállalkozói szektorok közötti partnerség megerősítése a Budapesti Civil
Információs Centrum keretein belül”

jelenléte

Forrás: adnijo.org

Budapesti CIC

Hírek a CIC tájáról

Az élelmiszer érték
Fórum indul az élelmiszerpazarlás és- veszteség
csökkentéséért
Örömmel várjuk aktuális
híreiket,

eseményeiket,

amelyeket
megjelentetnének
hírlevelünkben
cic@szazadveg.hu
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Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) becslései szerint az
emberi fogyasztásra szánt élelmiszer egyharmada veszendőbe megy. Ha ezt
párhuzamba állítjuk a természeti erőforrások szűkössége, a szegénység és éhezés,
illetve az elhúzódó pénzügyi és gazdasági válság problémájával, nyilvánvalóvá válik,
hogy a kérdés globális, európai és nemzeti szinten egyaránt összefogást,
megoldásokat kíván.
Fazekas
Sándor
vidékfejlesztési
miniszter
ezért
kezdeményezte
az
élelmiszerveszteség és – pazarlás uniós szintű vitáját 2013 júliusában az
Agrárminiszterek Tanácsán. Hazánk kérte, hogy az Európai Bizottság az illetékes
nemzetközi szervezetekkel és más érintettekkel közösen dolgozzon ki olyan terveket,
amelyek eredményeként világos képet kaphatunk a globális helyzetről és
megtehetjük a mindannyiunk érdekeit szolgáló, megfelelő intézkedéseket.

Budapest) is!

A
Vidékfejlesztési
Minisztérium
a
Magyar
Élelmiszerbank
Egyesület
közreműködésével most Magyarországon Fórumot indít az élelmiszerpazarlás és –
veszteség csökkentése érdekében.
A Fórum létrehozásának és működtetésének fő célja a magyarországi
élelmiszerhulladék mennyiségének felmérése és jelentős csökkentése. Deklarált cél
továbbá, hogy 3 év alatt legalább 20 termékpálya együttműködés jöjjön létre, illetve
hogy minden érintett gazdasági szereplőhöz eljusson a Fórum legfontosabb üzenete:
Az élelmiszer érték!
Ahhoz hogy e célok Magyarországon megvalósuljanak minden érintett szereplő
erőfeszítésére szükség van. A Fórum tehát lehetőséget teremt az érintett szereplők
bevonásával a témához kapcsolódó problémák és megoldási lehetőségek
azonosítására.
Éppen ezért a Fórum munkájába gazdasági társaságok, non-profit szervezetek,
államigazgatási szervezetek, a termelési lánc szereplői és ágazati/szakmai
szervezeteik, illetve a kutatás-fejlesztési és oktatási szféra szervezeteinek
csatlakozását egyaránt várják.
A Fórumról, illetve a csatlakozás feltételeiről bővebb
forum@elelmiszerbank.hu címen kérhetnek az érdeklődők.
Forrás: elelmiszerbank.hu
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Nem csak civil…
2014. május 9-11. TeSzedd!

Civil Sziget

A TeSzedd! ma hazánk legnagyobb önkéntes
mozgalma. Idén immár negyedik alkalommal
valósul
meg.
A
szemétgyűjtési
akció
keretében szerte az országban „tavaszi
nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei.
Azért szervezzük meg ezt a mozgalmat
minden évben, hogy közösen megtisztítsuk
szűkebb-tágabb
környezetünket.
Azt
is
szeretnénk, ha minél több ember kifejezésre
is juttatná a benne rejlő igényt a tisztaságra
és felhagyna a szemeteléssel. Hiszen ha a
kukába kerül a szemét, akkor nincs mit
összeszedni. Emellett az is a célunk, hogy
minél többen ráérezzenek az önkéntesség
ízére…

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.
pályázatot hirdet civil szervezetek és a civil
társadalommal
együttműködő
közintézmények számára a Sziget 2014
fesztiválon (2014. augusztus 13-18.) a
fesztivál
Civil
Sziget
elnevezésű
programhelyszínén való megjelenésre.

Forrás: szelektalok.hu/teszedd/

A részletes pályázati felhívás, további
információk, valamint a pályázati online
űrlap
március
12.-től
a
www.sziget.hu/civilsziget oldalról érhető
el.

forrás: sziget.hu

Egy kérdés - egy válasz
Kérdés: Az új civil törvény értelmében ki gyűjthet most 1%-

ot?
Forrás:
nav.gov.hu
Válasz: Az SZJA 1%
gyűjtésében
nincsen változás - főszabályként

azok a szervezetek gyűjthetnek, amelyek már 2 éve be vannak
jegyezve.

