LAPSZÁM:

Civil Információs Centrum közelgő eseményei

2014/10
2014. október

Budapesti Civil Információs Centrum
Hírlevél

2014. október 6.
Számítógép-kezelői és informatikai fórum;

E számunk tartalmából…

2014. október 7 és október 21.
Pénzügyi fórum;
2014. október 9 és október 29.
Milyen kérdéseket rejt a pénzügyi fenntarthatóság problémaköre? fórum; Ea: Dr. Czafrangó
János (Erste Bank)

A törvényszék jelenti!
Aktuális pályázatok

2014. október 13.
Számítógép-kezelői és informatikai fórum;

Innováció
Egy kérdés – egy válasz

2014. október 16.
Társadalmi felelősségvállalás fórum;
2014. október 20 és október 30.
Számítógép-kezelői és informatikai fórum;
2014. október 28.
Jogi témájú rendezvény (Civil tv és Ptk. változások);

Folyamatos a több tízezer civil
beszámoló feldolgozása és
digitalizálása

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

.
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”

Több mint 35.550 beszámoló
érkezett a civil szervezetektől az
Országos
Bírósági
Hivatalhoz
2014. május 31-ig. Az érintettek
többsége idén is a határidő végén
tett
eleget
beadási
kötelezettségének, ezért jelentős
mennyiségű irat vár feldolgozásra
és
digitalizálásra.
A
munka
mielőbbi
befejezése
érdekében az OBH elnöke bővítette a
feladatot
végzők
létszámát,
és
rendkívüli munkavégzést rendelt el.
Összesen 8 munkatárs – köztük 4
autizmussal élő fiatal – igyekszik
minél
előbb
átnézni
és
a
www.birosag.hu honlapra feltölteni
a
dokumentumokat,
hogy
azok
mindenki
számára
elérhetőek
legyenek. A feldolgozást az is lassítja,
hogy a beszámolók tizede hibás, ami
azt jelenti, hogy ezeknél az iratoknál
további intézkedésre, hiánypótlásra
van szükség.

A civil szervezeteknek minden év
május 31-ig kell megküldeniük az
előző évről szóló, a jogosult szerv
által jóváhagyott beszámolójukat az
Országos Bírósági Hivatalnak. Az OBH
az eredeti dokumentumot vagy annak
hitelesített másolatát letétbe helyezi,
illetve elektronizálás után honlapján –
a birosag.hu internetes elérhetőségen
közzéteszi.
A fent megjelölt kötelezettség a
Magyarországon - bíróság által nyilvántartásba
vett
civil
szervezeteket
terheli.
Ilyennek
minősül az egyesület, valamint az
alapítvány.
Egyesületi
formában
működhetnek például a szövetségek,
szakszervezetek,
sportegyesületek
vagy a polgárőr szervezetek.

forrás:bíróság.hu

Hírek a CIC tájáról

Miért éri meg a civil szférának
innovációban gondolkodni?
Örömmel várjuk aktuális
híreiket,

eseményeiket,

amelyeket
megjelentetnének
hírlevelünkben

a

cic@szazadveg.hu

e-mail

címre.

Keressen

minket

Facebook-on
Információs

a
(Civil

Centrum

-

Budapest) is!

Személyes

tanácsadások

a Centrumban: pénzügyi
valamint EU kapcsolatok
és

Magyar

magyar
októberben.

külhoni
tanácsadás
Érdeklődni

lehet a cic@szazadveg.hu
e-mail címen valamint a
479-5297-es
lehet.

számon

A nonprofit szervezetek egyre nehezebb helyzetben vannak, hiszen
jelentősen megcsappantak a céges támogatások. Vannak azonban pozitív
kivételek.
Ide sorolható például, hogy idén a vállalkozásokon
civilszervezetek is pályázhattak az Invitel InnoMax Díjra.

kívül

már

a

2014-ben a civil kategória nyertese a Kék Vonal Alapítvány lett. A szervezet
az eltűnt gyermekek internetes keresését tenné hatékonyabbá, ehhez kérték
az Invitel segítségét. Érdekesség, hogy idén a nagyvállalati kategóriát is egy
civilszervezet nyerte. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége egy
speciális online jelnyelvi tolmácsszolgálatot hozott létre, amelynek jelenleg a
tesztelése zajlik - írja az FN24.hu.
Erős Antónia zsűritagként úgy látja, hogy sikeres kezdeményezés az InnoMax
Díj
civil
kategóriában
történő
meghirdetése.
„Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy egy vállalat biztosít egy
keretösszeget, és azt szétosztja a különböző cégek és szervezetek között. Az
InnoMax Díj lényege az együttműködés, vagyis mindkét félnek – így a
támogatónak és a támogatottnak is – kellenek az ötletei, a szakmai tudása,
az eszközei, és a közös munka során jöhetnek létre a sikeres projektek és
fejlesztések" – nyilatkozta a portálnak.
A híradós műsorvezető bízik abban, hogy a nonprofit szféra is egyre jobban
ráébred arra, hogy érdemes innovációkban gondolkodni. Szerinte egyik
szervezet sem gondolhatja azt, hogy hosszú távon is tud úgy működni, hogy
mindig ugyanazokat az utakat járja be. Ha ezt felismerik az alapítványok,
egyesületek, akkor már „egyenes út vezet ahhoz, hogy jövőre pályázzanak
az InnoMax Díjra is".
forrás: Gazdasági rádió

Nem csak civil…
Idén is lehet pályázni az
Önkéntességért Díjakra
Idén első alkalommal az ÖKA anyagi
támogató partner nélkül valósítja
meg a díjátadó eseményt, így a díj
kiosztására november végén szűkebb
körben kerül sor. A díjat a korábbi
évekhez hasonló médiafigyelem mellett
szervezzük, így az anyagi körülmények
változása semmit nem von le a díj
szakmai

és

presztízs

értékéből.

Részvétel hete 2014
Magyarország-szerte,
szeptember
utolsó
hetében
az
Állampolgári
Részvétel Hete keretében mintegy 100
eseményt szerveznek civil szervezetek,
közösségek.
A
sokszínű
rendezvényekkel
jelentkező
eseménysorozat
keretében
konferenciák, állampolgári találkozók
mellett utcai akciók, flashmobok,
építő-szépítő
események
és
gyerekprogramok
is
várják
a
résztvevőket. Bővebben itt.

Bővebben itt.

Egy kérdés - egy válasz
Kérdés: Mikor és hogyan végezhet egy szervezet gazdasági
tevékenységet?
Válasz: A törvény azt mondja - egyesület és alapítvány esetén is - hogy
a cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység
végzésre jogosultak a szervezetek 60:40% arányban.

