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Civil Nyitott Nap tart a Budapest Környéki Törvényszék. Jelentkezni az alábbi e-mail címen
lehet: civilnyitottnap@budapestkornyekit.birosag.hu
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Vívj te is sikeresen az 1%-ért. Képzés tart a Humandialog. Bővebben itt tud tájékozódni.

Befektetésként érdemes kezelni a támogatásokat –
beszélgetés dr. Molnár Klárával a MAF elnökével
A legtöbben a CSR-t az adományozással
azonosítják. Lehetne ez a munkátoknak
egy bizonyos fajta előny is, mert akkor
könnyű dolgotok van, hiszen ti ezzel
foglalkoztok, ennek a szakértői vagytok.
Mennyit változott a helyzet ezen a
területen az elmúlt években?

Budapesti Civil Információs Centrum
.

Munkatársak: Mráz-Horváth Edina és Mészáros Orsolya
Cím: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.
Telefon: 479-52-97
E-mail cím: cic@szazadveg.hu
Honlap: http://szazadveg.hu/foundation/civil
Őri István: Tömeg című digital art alkotását a szerző engedélyével használjuk, minden jog számára fenntartva.
Örömmel várjuk aktuális híreiket, eseményeiket, amelyeket

megjelentetnének hírlevelünkben a

cic@szazadveg.hu e-mail címre.
Keressen minket a Facebook-on (Civil Információs Centrum - Budapest) is!

Dr. Molnár Klára
Még mindig nagyon vegyes a kép, továbbra is
vannak olyan vállalatok, vagy szakemberek,
akik még most is a CSR-t az adományozással
azonosítják. Találkozunk olyannal is, van
olyan vállalat, ahol a CSR egyenlő azzal, hogy
befizetem az adókat, tehát a törvényeknek
megfelelően
viselkedem.
Nem
lehet
egyértelmű
állásfoglalást
tenni,
hogy
Magyarországon
akár
ha
csak
a
nagyvállalatokat nézzük, hogy ott egységes
lenne a fogalom és letisztult volna, hogy mit
jelent a CSR, és mit jelent az adományozás,
vagy a támogatás. Nyilván nekünk könnyebb
lenne, de mi nem feltétlenül a könnyebb
irányba mozgunk. Nekünk van egy missziónk,
ez pedig az, hogy a felelős támogatások
módszereit, eszközeit terjesszük el idehaza.
Mi a támogatások szinonimájaként inkább a
társadalmi befektetéseket értjük, aminek
része az adományozás, de nem csak erről van
szó.
A
CSR,
a
fenntarthatóság,
a
felelősségvállalás
kapcsán
mindig
a
vállalatokról beszélünk, de van egy
társadalom, egy ország, egy régió, egy
közösség, amiben egy vállalat működik.
Van a fogyasztó.

A fogyasztókról nem nagyon beszélünk,
hogy ők is az adományozással, az
adakozással,
vagy
a
támogatással
azonosítják.
Picit
felmentve
a
vállalatokat, azért nem könnyű nekik sem
a
mozgástér.
Persze, nyilván mindenkinek megvan a maga
felelőssége, ahogy a vállalatoknak megvan,
egyénileg az embernek, de megvan akár az
államnak is a felelőssége. Mert az állam is
használja ezt a szót, amikor azt mondja, hogy
CSR-stratégiát készít. Mondjuk ez picit furcsa
is, hogy az állam miért készít „corporate social
responsability” stratégiát, amiben egyébként a
vállalatokkal
szemben
nagy
elvárásokat
támaszt. Nem tudom mennyire elterjedt, de
már egyre többen használják a „personal
social responsability”-t, az egyéni felelősséget.
Nekünk mind a kettő fontos. Az is fontos, hogy
felelősséget vállaljon az egyes ember is, és az
is, hogy a vállalatok ezt a felelősséget
megtegyék. Nekünk nyilván a területünk szűk,
a támogatások terén várjuk ezt a felelősséget,
hogy igenis a társadalom problémájára, a civil
szervezetek munkájára odafigyeljenek, és
lehetőségeikhez
képest
pénzzel,
idővel,
szakértelemmel,
vagy
szolgáltatásokkal
támogassák a megoldandó problémákat,
ügyeket és szervezeteket.
Tovább a teljes cikkre…

forrás: socialbranding.hu

Hírek a CIC
tájáról
Pályázat tehetséges magyar fiatalok számára!
A

Budapesti
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honlapja:
http://szazadveg.hu/f
oundation/civil

2016-ben

pénzügyi

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet
tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és
művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének
támogatására.

Nem csak civil…

témakörben
folyamatosan
személyes
órákat.

tartunk

tanácsadó

Jelentkezni

cic@szazadveg.hu
címen lehet.

a

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tehetséges magyar fiatalok
nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való
részvételének támogatására a Nemzeti Tehetség Program keretében.
Az NTP-NTV-P-15 kódszámmal kiírt pályázat keretében a 30.
életévüket be nem töltött magyarországi fiatalok részvételét
támogatják külföldi tehetséggondozó tanulmányi és művészeti
versenyeken. Az elnyerhető támogatás összege legalább 300 ezer, de
legfeljebb 5 millió forint lehet. A támogatásra szánt keretösszeg 81,7
millió
forint.
A
pályázatok
benyújtása
folyamatos.

Aláírásgyűjtés a HoltTisza rehabilitációjáért

Karácsony csoda 

A

dm

Kft.

dolgozói

közel

kétszáz

gyermek, egyedülálló anyuka és család
kívánságait teljesítették karácsonykor, a
vállalat segítséget kérő szervezeteket is
támogatott
mintegy

4,5

Aláírásgyűjtést
indít
három
civil
szervezet a szegedi Holt-Tisza lakott
területen
található
szakaszának
rehabilitációjáért.
További részletek itt.

termékadományokkal,
millió

forint

értékben.

Bővebben…

A legvégső pályázati határidő: 2016. február 29.
Bővebb információ:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ; 1381 Budapest, Pf. 1412.
E: ntp@emet.gov.hu
I: www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program159/
T: (06 1) 795-5800

forrás:socialbranding.hu
forrás: socialbranding.hu

Egy kérdés - egy válasz
Kérdés: Mi a közcélú tevékenység

Válasz: Személyes csoportja által, valamely a csoportnál

tágabb közösség érdekében – más, e közösségbe tartozó
személyek érdekeinek sérelme nélkül – végzett
tevékenység.

forrás: nonprofit.hu

