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Budapesti Civil Információs Centrum
Hírlevél

2014. november 3.
Számítógép-kezelői és informatikai fórum;
2014. november 4.
Pénzügyi fórum;

E számunk tartalmából…

2014. november 10.
Számítógép-kezelői és informatikai fórum;
Rehab Critical Mass

2014. november 11.
Partnerségi Információs Nap (jogi): a létesítő okirat módosításainak tapasztalatai;

Aktuális pályázatok
Civil Licit 2014

2014. november 13.
Partnerségi Információs Nap: az Iskolai Közösségi Szolgálatról;

Egy kérdés – egy válasz

2014. november 17.
Számítógép-kezelői és informatikai fórum;
2014. november 18.
Pénzügyi fórum;
2014. november 20.
Partnerségi Információs Nap: Társadalmi felelősségvállalás; Meghívott vendég: Civil Licit
Alapítvány
2014. november 27.
Számítógép-kezelői és informatikai fórum;
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”

Rehab Critical Mass
Figyelemfelkeltő
demonstrációt
szervezett október 19-én a Rehab
Critical Mass mozgalom, amely a
fogyatékossággal élők problémáira
kívánta felhívni a figyelmet.
Kiss Csaba, a Rehab Critical Mass
kiötlőjének
gondolatai
szerint
a
biciklis társadalom évekig rendezett
felvonulást CRITICAL MASS, azaz
kritikus tömeg név alatt. Nem
csináltak mást, csak egyszerűen
megmutatták
azt,
hogy
vannak
annyian, hogy kell velük számolni, és
a jogos és reális igényeikkel szóba
kell állnia az aktuális kormányzatnak.
El is érték a céljaikat. „Én is hasonló
célból szeretném életre hívni a REHAB
CRTICAL MASS mozgalmat. Fontos,
hogy nem valami ellen van, hanem
valamiért van!" – szögezte le a maga
is fogyatékossággal élő főszervező a
rendezvény célját.
A nagyjából ezerfős tömegnek a
szervezők felolvasták kiáltványukat,
amelyben elvárásaikat összegezték.
Mint írták, elvárják a szociális
biztonsághoz való jogot; a megfelelő

oktatási intézményeket; a valódi
társadalmi elfogadást; a jelenleg
működő támogató, segítő szolgáltatok
rendszerének szélesítését; elvárják a
szakma és az érintettek bevonásával
a terület jogi és finanszírozási
oldalának újragondolását; a tényleges
és valós akadálymentesítést; elvárják,
hogy erkölcsileg és anyagilag is
becsüljék
meg
azoknak
a
szakembereknek a munkáját, akik a
fogyatékossággal élő embereknek
minőségileg jobb életet biztosítanak,
egyúttal egy komplex rehabilitációs
rendszer kidolgozását.
A kiáltvány felolvasása után a tömeg
rendőri felvezetéssel az Erzsébet térre
gurult, hiszen az ország minden
részéből érkezett kerekesszékesek
jelenlétükkel
támogatták
az
eseményt.
Itt a szervezők elmondták talán a
legfontosabb
cél
a
szemlélet
formálása. A társadalom hasznos
tagjai kívánnak lenni, de ehhez
munkára van szükségük, így lehetnek
adófizető polgárai az országnak.
forrás:nkh.gov.hu

Hírek a CIC tájáról

Civil Licit 2014
Örömmel várjuk aktuális
híreiket,

eseményeiket,

amelyeket
megjelentetnének
hírlevelünkben

a

cic@szazadveg.hu

e-mail

címre.

A Civil Licit Alapítvány által szervezett 7. Civil Licitre 2014. november 12-én 11
órakor kerül sor a KIOSK Budapestben (cím: 1056 Budapest, Március 15. tér 4.). A
szervezők továbbra is várják a licitáló vállalatok jelentkezését az info@civillicit.hu email címen és az 1-240-3803-as telefonszámon.
A pályázat beadási határidejéig rekordszámú, kereken 100 civil szervezet pályázott a
licitre, akik közül egy szakmai zsűri választotta ki az aukcióra kerülő 12 szolgáltatást.
A zsűri munkáját segítették többek között az Erste Bank, a MAVIR, a PwC
Magyarország, a Szerencsejáték Zrt., az IBM Magyarország, a Magyar Adományozói
Fórum és a Budapesti Civil Információs Centrum szakértői.

Nem csak civil…
30 órás akkreditált pedagógus
továbbképzés

A 2014. évben kalapács alá kerülő szolgáltatások:
Keressen

minket

Facebook-on
Információs

a
(Civil

Centrum

-

Budapest) is!

- Autonómia Alapítvány:
mélyszegénységben élőkkel

Tapassz

velünk!

–

csapatépítő

vályogház-felújítás

tanácsadások

a Centrumban: pénzügyi
valamint EU kapcsolatok
és

Magyar

magyar
októberben.

külhoni
tanácsadás

e-mail címen valamint a
479-5297-es
lehet.

számon

Értékeinket

Kibontakoztató

Egyesület 30 órás akkreditált pedagógus
Egyéb foglalkozásaikra várják szülők,
gyerekek,
Jelentkezni

felnőttek

jelentkezését.
lehet

a

hungary@livingvalues.net e-mail címen
- Igazgyöngy Alapítvány: Környezettudatosság és megélhetés - mélyszegénységben
élőknek gyógynövénytermesztés-gyűjtés meghonosításával, hogy önfenntartó
tevékenységbe kezdhessenek
- Kamasztér Alapítvány: Game Station Extra – logikai, stratégiai játék, ahol a
résztvevők játékmesteri képzésben vehetnek részt

Érdeklődni

lehet a cic@szazadveg.hu

Belső

továbbképzést tart az érdeklődőknek.

- Demoszthenész Egyesület: Hangadó – 2 napos kommunikációs tréning
- Down Alapítvány: Készítsünk együtt kézműves ajándékot! – családi nap vállalati
dolgozóknak

Személyes

A

PwC önkéntes nap

vagy a 377-8855 budapesti számon.

Forrás: Belső Értékeinket Kibontakoztató
Egyesület

- Maladype Színház Egyesület: Az aranybogár módszer – tréning

Forrás: pwc.com/hu

- Messzelátó Egyesület: Öko ebédszünet – öko szépségápolási tanácsok és receptek
- Paradicsom Sport Klub: Tandemtúra a Dunakanyarban látássérült idegenvezetőkkel
- Salva Vita Alapítvány: Ízek, versek, találkozások – lakásétterem másképp
- Speciál Pécs Fogyatékosokért
érzékenyítő társasjáték

Alapítvány:

Karrier

másképp!

PricewaterhouseCoopers Kft. december
13-ára (szombati munkanap) önkéntes
napot hirdetett meg munkatársai
körében (több mint 500 fő). Ezen a
napon egyrészt kétkezi munkával,
másrészt
szakmai
tréningekkel
szeretnének segíteni a civil szféra
képviselőinek, szervezeteinek. Ahhoz,
hogy azt tudják nyújtani, amire
valóban igény van, október 30-ig
lehetett a cég honlapján található
kérdőívet kitölteni. Az önkéntesek
fogadására továbbra is van lehetőség
regisztrálni a cég honlapján, itt.

–

interaktív,

- Szelíd Szavakkal Alapítvány: Nevess Vele! - családbarát munkahely kialakítása,
magánélet és a munkahelyi feladatok összehangolása
- Tudás és Életmód Alapítvány: Work-Fittness – munkahelyi egészségvédelmi
program

forrás: Civil Licit Alapítvány

Egy kérdés - egy válasz
Kérdés: Meddig kell az új PTK. előírásainak megfeleltetni a
létesítő okiratot?
Válasz: A nem közhasznú szervezeteknek vagy azoknak a közhasznú
szervezeteknek, akik az új PTK hatályba lépése (2014. március 15.)
előtt módosították létesítő okiratukat, 2016. március 15. a határidő. Ha
ezen időpont előtt bármilyen változás (tisztségviselő, székhely,…)
átvezetése szükségessé válik a létesítő okiratban, akkor az egész
okiratot meg kell feleltetni az új PTK előírásainak.

