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RendezvényeinkRendezvényeink
  

Rendezvényeinkről aktuálisanRendezvényeinkről aktuálisan
kiküldöttkiküldött

meghívóinkból tájékozódhatnak,meghívóinkból tájékozódhatnak,
vagy keressenek bennünketvagy keressenek bennünket

bizalommal abizalommal a
budapesticivilbudapesticivil@budapesticivil.hu@budapesticivil.hu

email címen.email címen.
  

A Budapesti Civil KözösségiA Budapesti Civil Közösségi
Szolgáltató KözpontSzolgáltató Központ
programjai a Nemzetiprogramjai a Nemzeti
Együttműködési Alap, aEgyüttműködési Alap, a
Bethlen Gábor AlapkezelőBethlen Gábor Alapkezelő
Zrt és a MiniszterelnökségZrt és a Miniszterelnökség
támogatásával valósulnaktámogatásával valósulnak
meg a CIC-KP-1-2020/1-meg a CIC-KP-1-2020/1-
000005 azonosítószámú000005 azonosítószámú
pályázati projekt keretében.pályázati projekt keretében.
  

További információkértTovábbi információkért
látogassanak ellátogassanak el
honlapunkrahonlapunkra, legfrissebb, legfrissebb
híreinket pedig  híreinket pedig  Facebook-Facebook-
oldalunkoldalunkonon  találják.találják.

  

HírekHírek

III. Civil Véradás III. Civil Véradás 

A koronavírus-járvány második hullámának megérkeztével ismételten igen fontossá vált a vérellátásA koronavírus-járvány második hullámának megérkeztével ismételten igen fontossá vált a vérellátás

folyamatosságának biztosítása. Ezért is kerül megszervezésre - az idei évben rendhagyóan másodjára - azfolyamatosságának biztosítása. Ezért is kerül megszervezésre - az idei évben rendhagyóan másodjára - az

Országos Vérellátó Szolgálattal (OVSZ) együttműködve a Országos Vérellátó Szolgálattal (OVSZ) együttműködve a III. Civil Véradás. III. Civil Véradás. Az Országos Vérellátó SzolgálatAz Országos Vérellátó Szolgálat

rendelkezéseit a második hullám kapcsán hatályba lépett korlátozásokkal összhangban hozta meg azrendelkezéseit a második hullám kapcsán hatályba lépett korlátozásokkal összhangban hozta meg az

egészség védelme érdekében, mely korlátozásokról a egészség védelme érdekében, mely korlátozásokról a www.ovsz.huwww.ovsz.hu és  és www.veradas.huwww.veradas.hu weboldalakon lehet weboldalakon lehet

tájékozódni.tájékozódni.

Időpont: Időpont: 2020. október 13., 11:00-14:002020. október 13., 11:00-14:00

Helyszín: Helyszín: MiniszterelnökségMiniszterelnökség (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.)  (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) 

Bővebben...Bővebben...

A Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ ráadásképp a résztvevő civil szervezeteket külön is szeretnéA Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ ráadásképp a résztvevő civil szervezeteket külön is szeretné

jutalmazni. Annak a szervezetnek, amelynek a – szervezet létszámához arányosítva – legtöbb tagja, segítője,jutalmazni. Annak a szervezetnek, amelynek a – szervezet létszámához arányosítva – legtöbb tagja, segítője,

önkéntese ad vért, személyre szabott rendezvényt/workshopot kap tőlünk ajándékba önkéntese ad vért, személyre szabott rendezvényt/workshopot kap tőlünk ajándékba pályázatipályázati,,

forrásteremtési lehetőségekforrásteremtési lehetőségek (pl: projekttervezés, mint az adományozás, forrásteremtés hatékony eszköze), (pl: projekttervezés, mint az adományozás, forrásteremtés hatékony eszköze),

adományozásadományozás (pl: online kommunikáció lehetőségei az adományszervezésben, hogyan érhető el a társadalmi (pl: online kommunikáció lehetőségei az adományszervezésben, hogyan érhető el a társadalmi

vállalkozás segítségével a reménybeli adományozó), vállalkozás segítségével a reménybeli adományozó), önkéntességönkéntesség témakörökben. Mindez azt jelenti, hogy témakörökben. Mindez azt jelenti, hogy

szakértőink speciálisan az Önök szervezetével, az Önök által kiválasztott témával fognak foglalkozni azszakértőink speciálisan az Önök szervezetével, az Önök által kiválasztott témával fognak foglalkozni az

eseményen, melyen a szervezet tagjai, munkatársai, önkéntesei vehetnek majd részt.eseményen, melyen a szervezet tagjai, munkatársai, önkéntesei vehetnek majd részt.
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InformációkInformációk

AA
budapesticivil@budapesticivil.hubudapesticivil@budapesticivil.hu
email címre várjuk aktuálisemail címre várjuk aktuális
híreiket, eseményeiket,híreiket, eseményeiket,
amelyeket megjelentetnénekamelyeket megjelentetnének
hírlevelünkben és Facebook-hírlevelünkben és Facebook-
oldalunkon!oldalunkon!
  

Gyakran ismételt kérdésekGyakran ismételt kérdések

  

Aktuális pályázatokAktuális pályázatok

PályázatPályázat

NEA2021 pályázatokNEA2021 pályázatok

Idén Idén október 12október 12-től nyílnak meg a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatai. Egy hónap áll a civil szervezetek-től nyílnak meg a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatai. Egy hónap áll a civil szervezetek

rendelkezésére, hogy az Összevont működési, illetve vegyes (működési+szakmai) célokat is tartalmazórendelkezésére, hogy az Összevont működési, illetve vegyes (működési+szakmai) célokat is tartalmazó

pályázataikat benyújtsák. Az Egyszerűsített pályázatokat ezt követően, pályázataikat benyújtsák. Az Egyszerűsített pályázatokat ezt követően, november 12november 12-től lehet majd beadni,-től lehet majd beadni,

melyek keretösszege a tavalyi 200.000 forintról 300.000 forintra emelkedett. melyek keretösszege a tavalyi 200.000 forintról 300.000 forintra emelkedett. 

A koronavírus-járvány következtében az éves beszámolók benyújtási határidejének módosítása miatt tolódott azA koronavírus-járvány következtében az éves beszámolók benyújtási határidejének módosítása miatt tolódott az

idei év Normatív pályázatainak kiírása is, melyeket szintén idei év Normatív pályázatainak kiírása is, melyeket szintén 2020. október 122020. október 12-től lesz lehetőség benyújtani. -től lesz lehetőség benyújtani. 

Szeretnénk felhívni a szervezetek figyelmét, hogy az idei évtől a NEA pályázatait már nem az EPER-ben, hanemSzeretnénk felhívni a szervezetek figyelmét, hogy az idei évtől a NEA pályázatait már nem az EPER-ben, hanem

a NIR (Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer) felületén keresztül lehet beadni! Új felhasználók esetén a NIR-bena NIR (Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer) felületén keresztül lehet beadni! Új felhasználók esetén a NIR-ben

is szükséges elvégezni a regisztrációt, ezt a folyamatot akár már a pályázatok megnyitása előtt elvégezhetik.is szükséges elvégezni a regisztrációt, ezt a folyamatot akár már a pályázatok megnyitása előtt elvégezhetik.

A NEA pályázatok benyújtásával kapcsolatban online információs fórumokat szervezünk az alábbi időpontokban:A NEA pályázatok benyújtásával kapcsolatban online információs fórumokat szervezünk az alábbi időpontokban:

2020. október 14. 16:002020. október 14. 16:00

2020. október 15. 10:002020. október 15. 10:00

A programon való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációt igényelA programon való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációt igényel a civil szervezet és a a civil szervezet és a

résztvevő nevének megadásával a résztvevő nevének megadásával a budapesticivil@budapesticivil.hubudapesticivil@budapesticivil.hu email címen.  email címen. 

TESCO - Ön választ, mi segítünk TESCO - Ön választ, mi segítünk 

A TESCO-GLOBAL Zrt. az Effekteam Egyesület közreműködésével nyolcadik alkalommal hirdeti meg Ön választ,A TESCO-GLOBAL Zrt. az Effekteam Egyesület közreműködésével nyolcadik alkalommal hirdeti meg Ön választ,

mi segítünkmi segítünk  elnevezésű pályázatátelnevezésű pályázatát, , melynek célja a TESCO áruházainak vonzáskörzetében élő, helyi közösségekmelynek célja a TESCO áruházainak vonzáskörzetében élő, helyi közösségek

igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása, az alábbi területeken: igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása, az alábbi területeken: 

- helyi közösségek környezetének megszépítésére, illetve a helyi közösségi élet előmozdítására irányuló- helyi közösségek környezetének megszépítésére, illetve a helyi közösségi élet előmozdítására irányuló

kezdeményezések támogatása;kezdeményezések támogatása;

- oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek számára;- oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek számára;

- egészséges életmód, egészségmegőrzés; - egészséges életmód, egészségmegőrzés; 

- COVID egészségügyi kezdeményezések - a járvány következtében különösen rászorulóvá váló csoportok- COVID egészségügyi kezdeményezések - a járvány következtében különösen rászorulóvá váló csoportok

támogatása.támogatása.

Pályázni Pályázni 2020. október 14, 17:002020. október 14, 17:00-ig lehetséges a -ig lehetséges a http://tesco.hu/kozosseghttp://tesco.hu/kozosseg oldalon található online pályázati oldalon található online pályázati

adatlap kitöltésével.adatlap kitöltésével.

Bővebben...Bővebben...

LehetőségLehetőség
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Önkormányzati civil referensekÖnkormányzati civil referensek
elérhetőségeielérhetőségei

  

Foglalkoztatási programokFoglalkoztatási programok

  

Jogszabályok, hasznos linkekJogszabályok, hasznos linkek

  

GDPRGDPR
  
  

  

CégkapuCégkapu
  

Elérhetőségeink Elérhetőségeink 

Keressenek minketKeressenek minket
a Facebook-ona Facebook-on
(Civil Közösségi Szoláltató Központ(Civil Közösségi Szoláltató Központ
- Budapest) is!- Budapest) is!

  
MunkatársakMunkatársak::
Bálint Eszter VandaBálint Eszter Vanda
Horváth NoémiHorváth Noémi
Pintér GyörgyPintér György
Szilágyiné Pusztai JúliaSzilágyiné Pusztai Júlia

CímCím::
1037 Budapest,1037 Budapest,
Hidegkuti Nándor u. 8–10.Hidegkuti Nándor u. 8–10.

  
TelefonTelefon::
+36 1 479 5297+36 1 479 5297
+36 1 479 5295+36 1 479 5295
+36 1 398 8794+36 1 398 8794

Mobil:Mobil:
+36 20 445 4105+36 20 445 4105
+36 20 492 7871+36 20 492 7871
+36 20 492 7855+36 20 492 7855

EmailEmail::
budapesticivil@budapesticivil.hubudapesticivil@budapesticivil.hu
  

Pro Bono Program 2020Pro Bono Program 2020

A General Electric (GE) hazai operációs központja az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésévelA General Electric (GE) hazai operációs központja az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével

2020-ban ismét a nonprofit szervezetek szolgálatába állítja dolgozói magas szintű szaktudását. A GE2020-ban ismét a nonprofit szervezetek szolgálatába állítja dolgozói magas szintű szaktudását. A GE

felelősségvállalás rendszere keretében, pro bono projekt formában szeretné a szervezeteket segíteni azokfelelősségvállalás rendszere keretében, pro bono projekt formában szeretné a szervezeteket segíteni azok

működésének és eredményességének javítása érdekében, az alábbi tudásterületeken: működésének és eredményességének javítása érdekében, az alábbi tudásterületeken: 

- válságmenedzsment, változásmenedzsment;- válságmenedzsment, változásmenedzsment;

- pénzügyi és üzleti tervezés;- pénzügyi és üzleti tervezés;

- HR és szervezetfejlesztéssel kapcsolatos ügyek;- HR és szervezetfejlesztéssel kapcsolatos ügyek;

- új (virtuális) folyamat és rendszertervek kialakítása;- új (virtuális) folyamat és rendszertervek kialakítása;

- kommunikáció és marketing stratégia kialakítása;- kommunikáció és marketing stratégia kialakítása;

- adatbázis, honlap és applikáció fejlesztés.- adatbázis, honlap és applikáció fejlesztés.

Az idei évben külön figyelmet kaphatnak a koronavírus-járvány kapcsán keletkező, társadalmi kihívásokAz idei évben külön figyelmet kaphatnak a koronavírus-járvány kapcsán keletkező, társadalmi kihívások

kezelését szolgáló kezdeményezések.kezelését szolgáló kezdeményezések.

Jelentkezési határidő: Jelentkezési határidő: 2020. október 12., 18:002020. október 12., 18:00

Bővebben...Bővebben...

DíjDíj

Az Év HonlapjaAz Év Honlapja
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Early Bird kedvezménnyel startol Magyarország legismertebb online marketingkommunikációs pályázata. AEarly Bird kedvezménnyel startol Magyarország legismertebb online marketingkommunikációs pályázata. A

Magyar Marketing Szövetség és az Internet Marketing Tagozat idén 19. alkalommal hirdeti meg a digitálisMagyar Marketing Szövetség és az Internet Marketing Tagozat idén 19. alkalommal hirdeti meg a digitális

megmérettetést, amelyre a szakmai zsűri a legfrissebb idei honlapokat és a legjobb digitális megoldásokatmegmérettetést, amelyre a szakmai zsűri a legfrissebb idei honlapokat és a legjobb digitális megoldásokat

várja. A koronavírus okozta bezárkózás, az otthoni munkavégzés, és a mobilos böngészés arányánakvárja. A koronavírus okozta bezárkózás, az otthoni munkavégzés, és a mobilos böngészés arányának

növekedése folyamatos fejlesztésre késztetik a honlapkészítőket és az üzemeltetőket. A weboldalak tartalmávalnövekedése folyamatos fejlesztésre késztetik a honlapkészítőket és az üzemeltetőket. A weboldalak tartalmával

szemben elvárás, hogy szép, igényes, gyors, logikus és átlátható legyen. Fontos, hogy a digitális zajban néhányszemben elvárás, hogy szép, igényes, gyors, logikus és átlátható legyen. Fontos, hogy a digitális zajban néhány

pillanat alatt képes legyen megragadni és megtartani az érdeklődő figyelmét. Az idei helyzetben különösenpillanat alatt képes legyen megragadni és megtartani az érdeklődő figyelmét. Az idei helyzetben különösen

fontos, hogy a fejlesztések érintésmentes megoldásokkal növeljék a felhasználók biztonságát, ennek érdekébenfontos, hogy a fejlesztések érintésmentes megoldásokkal növeljék a felhasználók biztonságát, ennek érdekében

az értékeléskor figyelni fogják a nevezők ezzel kapcsolatos kommunikációját és megoldásait is. az értékeléskor figyelni fogják a nevezők ezzel kapcsolatos kommunikációját és megoldásait is. 

Érdemes minél hamarabb jelentkezni, hiszen a korán ébredők a közönségszavazatok gyűjtésében is előnyreÉrdemes minél hamarabb jelentkezni, hiszen a korán ébredők a közönségszavazatok gyűjtésében is előnyre

tehetnek szert.tehetnek szert.

A pályázatokatA pályázatokat 2020. október 14-ig  2020. október 14-ig lehet leadni a lehet leadni a http://www.azevhonlapja.huhttp://www.azevhonlapja.hu  weboldalon.weboldalon.
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Kövessen FacebookonKövessen Facebookon!!

  

 Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzés Hírlevelünkkel kapcsolatos visszajelzés                                                                                      
Leiratkozás a hírlevélrőlLeiratkozás a hírlevélről
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