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Budapesti Civil Információs Centrum
Hírlevél

2014.
május

2014. május 6. Társadalmi felelősségvállalási ismeretek fórum;
2014. május 7. Általános pénzügyi ismeretek fórum;

E számunk tartalmából…

2014. május 12. Számítógép-kezelői és informatikai fórum;
2014. május 13. Jogi, Közhasznúsági fórum;

Felmérés az adománygyűjtésről

2014. május 15. Általános pénzügyi ismeretek fórum;

Aktuális pályázatok

2014. május 16. Területfejlesztők XI. Víkendje, további információk itt;

Civil szervezetek képzése 2014

2014. május 19. Számítógép-kezelői és informatikai fórum;

15 millió forint a fővárosért tevékenykedőknek
Civil szervezetválasztó teszt

2014. május 20. Általános pénzügyi ismeretek fórum;
2014. május 22. Általános pénzügyi ismeretek fórum;
2014. május 26. Számítógép-kezelői és informatikai fórum;

Felmérés az adománygyűjtésről

2014. május 27. Általános pénzügyi ismeretek fórum;

Rendezvényeinkre jelentkezni lehet a cic@szazadveg.hu e-mail címen.

A DemNet Alapítvány partnereivel az Osztrák

Ebben kérik segítségünket – kérjük, töltsék ki

Fundraising Szövetség által fejlesztett és az

honlapukról

Európai Fundraising Szövetség által is elismert

A kérdőívet kitöltőkkel megosztják kutatásuk

és

eredményeit és a 20 leggyorsabban kitöltőnek

akkreditált

„Fundraising

College"

elnevezésű forrásteremtő képzést adaptálja a

eljuttatják

magyarországi

adományszervezési

civil

szektor

sajátosságaira

fókuszálva. Céljuk egy olyan forrásteremtő
.
Budapesti
Civil Információs Centrum

munkatársainak

adományszervezéshez

a

szükséges

sikeres
tudás

elsajátítására.
1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.
Telefon: 479-52-97
E-mail cím: cic@szazadveg.hu

„Mert

kérdőívüket,

kicsi

a

itt.

világ”

gyakorlatokat

című

bemutató

tanulmánykötetüket.

képzés fejlesztése, ami lehetőséget ad civil
szervezetek

Munkatársak: Mráz-Horváth Edina és Bódi Gábor

elérhető

Az

Ha bármilyen kérdés merülne fel a kérdőívvel,
vagy
vegye

adaptáció

előkészítéseként

felmérést

programukkal
fel

velük

kapcsolatban,
a

kérjük

kapcsolatot

fundraising@demnet.org.hu e-mail címen!

végeznek civil szervezetek körében, amelynek
célja,

hogy

a

magyar

jellemzőknek,

adománygyűjtési és adományozási kultúrának

Honlap: www.szazadveg.hu/foundation/civil

megfelelően,

Őri István: Tömeg című digital art alkotását a szerző engedélyével használjuk, minden jog számára fenntartva.

országban működő civil szervezetek igényeit

a

jogi

környezetet

és

az

Forrás: fundraising-akademia.hu

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

képzéseiket.

Budapesti CIC

a

Hírek a CIC tájáról

Örömmel várjuk aktuális
híreiket,

eseményeiket,

A Budapesti Civil Információs
Centrum 2014-ben is elindítja
ingyenes képzéssorozatát a budapesti
székhelyű civil szervezetek számára

amelyeket
megjelentetnének
hírlevelünkben
cic@szazadveg.hu

a
e-mail

címre.

Keressen
Facebook-on
Információs
Budapest) is!

minket

a
(Civil

Centrum

-

A képzési napok három területen különülnek el:
Civil pályázatírás és projektmenedzsment:
A
képzés
a
civil
pályázatok
megismerésére
és
a
pályázatírással,
valamint
projektmenedzsmenttel kapcsolatos alapvető ismeretekre épül. Célja, hogy a résztvevők
képessé váljanak sikeres és formailag befogadásra alkalmas pályázataik elkészítésére, az
elnyert pályázataik eredményes megvalósítására.
2014. június 11.
szerda
8.30 – 16.30
2014. július 02.
szerda
8.30 – 16.30
2014. július 23.
szerda
8.30 – 16.30
Civil jogi és gazdasági ismeretek:
A képzés a civil szervezetek jogi és gazdasági működését járja körül, a külső környezeti
szabályozók megismerésével, az adatszolgáltatások és beszámolók elkészítésének kihívásaival
és aktuális civil közigazgatási ismeretek fejlesztésével.
2014. június 18.
szerda
8.30 – 16.30
2014. július 09.
szerda
8.30 – 16.30
Civil szervezetvezetés és szervezetfejlesztés:
A képzés a civil szervezetek működtetésének, fejlesztésének filozófiai (jövőkép, küldetés,
értékrend) valamint stratégiai és operatív (stratégiai célok meghatározása, akciótervezés)
szempontból járja körül a civil szervezeti hatékonyság kérdéseit intenzív formában.
2014. június 25.
szerda
8.30 – 16.30
2014. július 16.
szerda
8.30 – 16.30
2014. július 30.
szerda
8.30 – 16.30

Nem csak civil…
15 millió forint a fővárosért

Civil szervezetválasztó teszt

tevékenykedőknek
A
Idén tavasszal 1300 pályázat érkezett a
„Budapest Bank Budapestért” Alapítvány
felhívására.
A pályázat keretében a korábbi esztendőkhöz
hasonlóan az egészségmegőrzést célul kitűző,
a fogyatékkal élőket, hátrányos helyzetűeket
segítő szervezetek, valamint a művészeti- és
szellemi élet területén, illetve az épített és
kulturális
örökség
megóvásáért
tevékenykedők juthattak támogatáshoz. A
kuratórium döntése alapján 54 szervezet, 14
magánszemély, továbbá 8 műemlék jellegű
épület
kapott
vissza
nem
térítendő
támogatást.
Forrás: socialbranding.hu

VS.hu

úgy

döntött,

felajánlások

hogy

az

csúcsidőszakában

1%-os
civil

szervezetválasztó programot indít a NIOKkal együttműködésben. Május első hetére
elkészül

az

ország

nagy

Civil

Szervezetválasztó Tesztje! A kvíz kitöltése
után az olvasó kap néhány javaslatot arra,
mely szervezeteknek ajánlhatná fel az 1%át. Az ajánlottak listájából az ADHAT.hu a
szervezetet

bemutató

oldalára

kattinthat

tovább.
forrás: NIOK Alapítvány

Egy kérdés - egy válasz
Kérjük, részvételi szándékát a honlapunkról letölthető jelentkezési lapon a kért adatok
megadásával jelezze felénk legkésőbb a képzés kezdő napját megelőző 10. napig, aláírás után
scannelt formában, e-mail-en a cic@szazadveg.hu címre elküldve. A képzések a III. kerület
Hidegkuti Nándor u. 8-10. B épület alagsori oktatótermében lesznek.
A regisztrációnál a jelentkezési lapok beérkezési sorrendjét vesszük figyelembe.
További információkért keressen minket elérhetőségeinken.

A Budapesti Civil Információs Centrum Csapata

Kérdés: Mi számít tartós adományozásnak?
Válasz: A civil szervezet és az adományozó által írásban kötött
szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben
Forrás: nav.gov.hu
az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a
szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő
legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos
vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal,
hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a
közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó
nevére, tevékenységére. [Civil tv. 2. § 27. pont]

