
 

 

  

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!  

 

Budapesti Civil Információs Centrum  
.  

Közelgő események 

 

 

2015. november 10. november 24. 17 óra 

Alapszabály-módosításával kapcsolatos tájékoztató; Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-

mailen lehet. 

 

2015. november 11., november 25. 17 óra.  

Pénzügyi fórum: adományozás pénzügyi háttere; Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mailen 

lehet. 

 

2015. november 12. 10 óra 

Közösségépítés; Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mailen lehet.  

 

2015. november 13. 10 óra 

2015. évi NEA elszámolást segítő fórum. Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mailen lehet. 

 

2015. november 18. 10 óra. 

Facebook workshop; Jelentkezni a cic@szazadveg.hu e-mailen lehet.   

 

2015. november 19. 10 óra. 

Közfoglalkoztatási programba való becsatlakozási lehetősége. Jelentkezni a 

cic@szazadveg.hu e-mailen lehet.   

 

 

  

Budapesti Civil Információs Centrum 

 Hírlevél 

Önkéntes Nap a PWC-nél! 

 

A MAF vállalati tagja, a PwC Kft.  tavalyi sikeres programját követően 2015. 

december 12-re (szombati munkanap) ismét önkéntes napot hirdetett meg 

munkatársai körében. 

Ezen a napon a PwC dolgozói kétkezi munkával segítenék a jelentkező civil 

szervezeteket, és emellett szakmai tréningeket tartanak a civil szféra képviselőinek. 

 

 Amennyiben az Önök szervezete is szívesen részt venne a programban, kérjük, töltse 

ki kérdőívünket november 10., keddig, illetve regisztráljon a PwC szakértői által tartott 

tréningre. 

Az alábbi linken érhető el 4-5 perces kérdőívünk, amelyben néhány kérdést teszünk 

fel az Önök szervezeténél nyújtható segítség típusára, illetve az Önök számára 

releváns szakmai tréningre vonatkozóan. 

http://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_ex2EIVMzWmVIJ13 

 

Ha kérdése lenne, kérjük forduljon Simon Katalinhoz a PwC munkatársához: 

Telefon: +36 1 461 9755 | Mobil: +36 30 694 5869 

Email: katalin.simon@hu.pwc.com  

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 

Bajcsy-Zsilinszky út 78., H-1055 Budapest 

http://www.pwc.com/hu 

 

 

 

forrás: maf  

  E számunk tartalmából… 
 

Önkéntes nap 

Aktuális pályázatok 

 Események 
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A hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálás, a 

környezettudatos gondolkodás erősítése a célja az OKTF Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Igazgatóság által meghirdetett pályázatnak. 

 

A rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 200 millió forint, amelyre forráskimerülésig, 

de legkésőbb 2015. november 20-án éjfélig lehet pályázatot benyújtani. A pályázatok 

elbírálása a hiánytalan pályázati dokumentáció elektronikus úton történő 
beérkezésének sorrendjében történik. 

A pályázat keretében megvalósítható a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével, a 

hulladékok keletkezésének megelőzésével és a hulladékká vált anyagok 

újrahasznosításával illetve újrahasználatával kapcsolatos projekt. Nagyon fontos, 

hogy az a környezeti nevelésre, a környezettudatosság erősítésére, a felelős 

magatartás és az ahhoz szükséges információk megismerésére és elsajátítására 

irányuljon. 

Többek között szervezhető rendezvény (pl. workshop, kiállítás, tanulmányút, 

szakmai tájékoztató fórum, konferencia, vetélkedő) és készíthető kiadvány (pl. 

különböző információs, tájékoztató anyagok), amely a lakosság egy részét, esetleg 

egy speciális célcsoportot szólít meg. A projekt megvalósítása során kiemelt 

szempont kell, hogy legyen, hogy helyi szinten, a helyi adottságokhoz és 

körülményekhez, valamint igényekhez igazítva ösztönözze cselekvésre, 
szemléletváltásra a lakosságot. 

A pályázat benyújtása 

A pályázatot elektronikus úton a palyazat@szelektalok.hu címre, valamint postai úton 

1 eredeti példányban papír alapon és 1 példányban elektronikus adathordozón kell 

megküldeni az OKTF NHI Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya részére az OKTF NHI 

postacímére (1380 Budapest, Pf.: 1172). A pályázati felhívás elérhető az OKTF NHI 
lakossági tájékoztató weboldalán. 

 
 

forrás: nonprofit.hu   

200 millió forint hulladékos 
szemléletformálás 

 

 

Hírek a CIC 
tájáról 

 

 

 

 

2015-ben is két 

hetente számítógép-

kezelői fórumot és 

személyes tanácsadást 

tartunk.  Érdeklődni és 

jelentkezni a 

cic@szazadveg.hu e 

mail címen lehet. 

 

 

 

 

Nem csak civil…  

A Félúton Alapítvány Orczy Klubja szenvedélybetegek nappali ellátásába 

teljes munkaidős terápiás munkatársat keres 

 

A következő feltételekkel: 

 3-5 éves segítői szakmában eltöltött idő 
 szociális munkás, főiskolai diploma 

Előnyt jelent a szenvedélybetegek ellátásában eltöltött munkaidő.   

Jelentkezési határidő: 2015. november 15. Bérezés és juttatások a KJT szerint. 

Jelentkezést motivációs levéllel, önéletrajzzal és diploma másolattal 
az orczyklub@gmail.com címre várjuk. 
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Egy kérdés - egy válasz 

 

Kérdés: Mi a gazdálkodási-vállalkozási tevékenység?  

Válasz: A jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt 
eredményező, üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység, 

ide nem értve az adomány elfogadását, továbbá a 
bevétellel járó, létesítő okiratban meghatározott cél 

szerinti, valamint közhasznú tevékenységet; 
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