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Budapesti Civil Információs Centrum
Hírlevél

2014. július 16.

E számunk tartalmából…

Civil szervezetvezetés és szervezetfejlesztés képzés;
2014. július 23.
Civil pályázatírás és projektmenedzsment képzés;

Hetedszer is Civil Licit
Aktuális pályázatok

2014. július 30.

Közelgő események

Civil szervezetvezetés és szervezetfejlesztés képzés.

Képzéseink beteltek, csak várólistára tudunk jelentkezéseket elfogadni a
cic@szazadveg.hu e-mail címen.
Örömmel várjuk aktuális híreiket, eseményeiket a cic@szazadveg.hu e-mail
címre, amelyeket megjelentetnének hírlevelünkben.
Keressen minket a Facebook-on (Civil Információs Centrum - Budapest) is!

.
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
Honlap: www.szazadveg.hu/foundation/civil
Őri István: Tömeg című digital art alkotását a szerző engedélyével használjuk, minden jog számára fenntartva.
ÁROP-1.1.14-2012-2012-0016
„A civil, államigazgatási és vállalkozói szektorok közötti partnerség megerősítése a Budapesti Civil
Információs Centrum keretein belül”

Hetedszer is Civil Licit
Magyarországi
civil
szervezetek
pályázatot
nyújthatnak
be
a
2014-es
Civil
Licit
fenntarthatósági árverésen való részvételre 2014.
július 11-ig, ahol felelős vállalatok számára
bemutathatnak,
árverésre
és
megvételre
bocsáthatnak olyan szolgáltatásokat, amely
vállalatok
társadalmi
felelősségvállalási
programjába illeszthető.
A Civil Licit Alapítvány célja, hogy elősegítse a
környezeti
és
társadalmi
fenntarthatóságot
azáltal, hogy lehetőséget teremt a for-profit és
non-profit
szektor
találkozására.
E
cél
megvalósítása érdekében 2014-ben hetedik
alkalommal kerül megrendezésre a Civil Licit
fenntarthatósági árverés, melynek során civil
szervezetek egy rendhagyó aukció formájában
kínálják megvételre a környezeti és társadalmi
fenntarthatóságot elősegítő szolgáltatásaikat a
felelős vállalatok számára.
A Civil Liciten évről évre képviseltetik magukat
nagy multinacionális vállalatok, illetve közepes és
kisebb
vállalkozások
egyaránt.
A
felelős
gondolkodás már elvárás egy eredményességre
törekvő
vállalkozással
szemben,
felelősségvállalási projektjeikhez a vállalatok
keresik a területen tapasztalattal rendelkező
szervezetek segítségét.
A vállalkozások olyan szolgáltatásokat keresnek,
amelyek beilleszthetőek CSR és fenntarthatósági
tevékenységeikbe. Ezek a tevékenységek igen
sokrétűek lehetnek, az eredményes pályázás
érdekében érdemes tájékozódni.

A Civil Licit Alapítvány tapasztalatai szerint a
vállalkozásoknak versenyelőnyt jelent az, ha
fenntarthatósági és CSR tevékenységükbe civil
szervezetektől származó kapacitást és szaktudást
vonnak be. Az árverés emellett egy nagy
médiavisszhangot kiváltó esemény, amelynek PRés
reklámértéke
is
fontos
a
résztvevő
vállalkozásoknak.
A rendhagyó aukció célja egyfelől, hogy a civil
szektor számára utat mutasson abban, hogy
programjaikat, projektjeiket hogyan lehet a forprofit szféra intézményei számára is érdekessé és
„eladhatóvá”
tenni.
Másfelől
a
program
célkitűzése az is, hogy a civil szervezetek által az
uniós
forrásokból
támogatott
programokon
keresztül elsajátított és felhalmozott tudásanyag,
valamint a befektetett rengeteg munka ne
vesszen el, hanem ezeket a jó gyakorlatokat,
tapasztalatokat a vállalatok saját működésükbe
átültessék.
A Civil Liciten való részvétel pályázathoz
kötött, melynek beadási határideje 2014.
július
11-e.
A
pályázatokat
kizárólag
elektronikus úton lehet beküldeni az alábbi
oldalon:
http://civillicit.hu/palyazatokfeltoltese/

