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Közelgő események
2016. május 11.
Pénzügyi fórum – 1%. Helyszín: Motiváció Alapítvány székhelye

2016/5

Budapesti Civil Információs Centrum
Hírlevél

2016. május

2016. május 19.
Civil Branding Workshop 1.

E számunk tartalmából…

2016.május 24.
Pénzügyi személyes tanácsadás

2016. május 26.
Civil Branding Workshop 2.
2016. május 26.
Számítástechnikai személyes tanácsadás

Jelentkezni a cic@szazadveg.hu
e-mail címen lehet a szervezet
nevének és képviselőjének
megnevezésével.

Az első Civil Díj nyertesei
Aktuális pályázatok

További eseményeinkről bővebben is
olvashat honlapunkon, illetve
Facebook-oldalunkon.

Események

2016.május 30., június 1., június 2.
Microsoft Word 3X2 órás kurzus
Microsoft Excel 3X2 órás kurzus

Májusban és júniusban újra indulnak egynapos képzéseink projektmenedzsment és pályázatírói
témában, a részletekről és a jelentkezés feltételeiről honlapunkon tájékozódhat.

Budapesti Civil Információs Centrum
.

Megvannak az első Civil Díj nyertesei
Országos méretű, mindenki által jól ismert alapítvány és kisebb helyi
szerveződés is rangos díjat nyert az első Civil Díj gálaestjén. A NIOK
Alapítvány által szervezett program keretében a 13 tagú zsűrinek több
mint 100 pályázatból kellett a legjobbakat kiválasztania. A nyertes
szervezetek és projektek között van roma tehetségeket segítő program,
újszerűségével kitűnő adománygyűjtő kampány és mintaértékű civil–
vállalati együttműködés is. A különdíjat pedig a példátlan méretű civil
összefogásért azon szervezetek és magánemberek kapták, akik részt
vettek a menekültek segítésében.

Az idei év díjazottjai:
2016 Díjazottjai:



Munkatársak: Mráz-Horváth Edina, Mészáros Orsolya és Kosik Gábor
Cím: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.



Telefon: +36 1/479-5297



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.
Szeretettel várjuk aktuális híreiket, eseményeiket, amelyeket megjelentetnének hírlevelünkben a




cic@szazadveg.hu e-mail címre.


Keressen minket a Facebook-on (Civil Információs Centrum - Budapest) is!

Egy ügy legjobb képviselete – A Város Mindenkié és az Utcajogász
Csoport az elhelyezés nélküli kilakoltatások megakadályozásáért,
Legnagyobb
hatású
projekt
–
a
Polgár
Alapítvány
a
mélyszegénységben élő, tehetséges roma diákok tanulásának és
karrierépítésének segítéséért,
Legígéretesebb startup – a Bike Maffia Egyesület a biciklizés nyújtotta
előnyök kihasználásáért az ételadományok elosztásában,
Legjobb adománygyűjtő kampány – a Bátor Tábor Alapítvány a sport
és a jótékonyság egybefűzéséért az Élménykülönítmény keretében,
Legjobb kommunikációs kampány – az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány a „Tarts életben” című, az újraélesztést bemutató videó
kampányáért,
Legjobb együttműködés – a BAGázs Egyesület a Prezi segítségével
végzett mintaértékű helyi, település- és közösségfejlesztési munkájáért,
Legjobb civil akció – a Rehab Critical Mass Alapítvány a fogyatékkal
élők küzdelmeire figyelmet felhívó felvonulás megszervezéséért,
A közönségdíjat a Nem Adom Fel Alapítvány nyerte.
Forrás: http://www.nonprofit.hu

Hírek a CIC
tájáról

A

Budapesti

Információs

Ingyenes Google szolgáltatások nonprofit
szervezeteknek.

Civil

Centrum

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

2016-ban pénzügyi és

A „Google Nonprofit Szervezeteknek” segítségével a magyarországi
nonprofit szervezetek olyan ingyenes eszközöket használhatnak,
melyekkel nemcsak időt és pénzt spórolhatnak, hanem munkájukat
átfogó módon tehetik eredményesebbé:


számítástechnikai
témakörben
folyamatosan
személyes
napokat,

tartunk

tanácsadói
melyekre

jelentkezni

A Google Ad Grantsszel webhelyük reklámját helyezhetik el a
Google hirdetési rendszerében, ahol akár havi 10 000 dollárnyi
(több mint 2,5 millió forintos) hirdetési keretet használhatnak
ingyenesen. A Google AdWords hirdetéseken keresztül
könnyebben
felhívhatják
a
figyelmet
küldetésükre
és
kezdeményezéseikre, hogy minél több emberhez juttassák el
üzenetüket.

Együtt egymásért
500 000 Ft támogatást nyújtanának 10
civil szervezetnek az alábbi programokra:
- egészséges életmódra nevelést
népszerűsítő programok
családok és gyermekek támogatása



A YouTube Nonprofit program segítségével egyszerűbben
bemutatkozhatnak és közelebbről is megmutathatják, mivel
foglalkoznak. A YouTube-on megnövelt feltöltési kapacitás áll a
rendelkezésükre, csatornájukat jobban testre szabhatják, így
sikeresebben mozgósíthatják a nézőket.

- környezetvédelem, energiafelhasználás
csökkentése, „zöld” energiaforrások
fejlesztése, környezettudatos életmódra,
szemléletre nevelés,
- állatvédelemmel kapcsolatos
programok.
További információ:



A Google Apps Nonprofit Szervezeteknek a cégeknek szóló
Google Apps irodai szoftvercsomag ingyenes változata, amely
egyebek
mellett
tartalmazza
a
Gmailt,
a
Google
Dokumentumokat és a Google Naptárat. A nonprofit szervezetek
így hatékonyabbá és kényelmesebbé tehetik a mindennapi
munkát, dokumentumaikat az interneten, a felhőben tárolhatják,
ezeken egyszerre, közösen dolgozhatnak.

https://www.dmegyuttegymasert
.hu/

Forrás: http://hirek.prim.hu/
cikk/2015/02/05/ingyenes_google_eszkozok_magyarorszagi_civil_szervezeteknek

Új civil projektet indít a GYIÖT.
A projekt neve RÉszreVétel,
melynek
egyik
célja,
hogy
kutasson és keressen olyan
településeket, ahol jól működő,
példaszerű az együttműködés a
fiatalok és a felnőttek, főként a
helyi döntéshozók között.
A projekt 40 településen kíván
segíteni közösségeket különböző,
társadalmilag hasznosnak tartott
cél elérésében, fiatalok alkotta
közösségek bevonásával.
A projektre 8-10 fős ifjúsági
csoportok jelentkezését várják.
További információ: reszrevetel.hu/

Egy kérdés - egy válasz
Kérdés: Mikor és hogyan végezhet egy szervezet gazdasági

tevékenységet?
Válasz: A

A regisztráláshoz szükséges kódról, melyet a bejegyzett civil
szervezetek igényelhetnek, valamint a lehetőségekről bővebben a
Civiltech honlapján tájékozódhatnak.

RÉszreVétel pályázat

Ismét pályázatot hirdet a dm, melyben

- szociálisan hátrányos helyzetben élő

a

cic@szazadveg.hu
címen lehet.

Nem csak civil…

törvény kimondja – egyesület és alapítvány
socialbranding.hu
esetén is –, hogy a cél megvalósításávalforrás:
közvetlenül
összefüggő gazdasági tevékenység végzésre jogosultak a
szervezetek 60–40% arányban.

