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Kedves Civil Partnereink, mint már jeleztük, kiírták a NEA 2019 pályázatait. Az új lehetőség új kihívást is jelent,
mivel a korábbiakhoz képest, pályázati kiírás és a beadás módja is változott. Keressen minket, hogy segíthessünk
pályázatának sikere érdekében! Találkozzunk akár már február elsején, nyílt napunkon! Üdvözlettel: CIC Pest Megye
A HÍRLEVELÜNKBEN KÖZZÉTETT WEB-CÍMRE KATTINTVA AZONNAL A MEGFELELŐ OLDALRA JUT!

Tisztelt Civil partnereink,
Már több mint 20 éve ünnepeljük február 1-jén a Civilek Napját. Ma Magyarországon, mintegy 61 ezer civil
szervezet létezik, amelyeknek célja a társadalom, a közösségek szolgálata, az állami, önkormányzati feladatok
ellátásának segítése. A kormányzat támogatja és segíti a helyi közösségekért tevékenykedő civil szervezeteket,
egyrészt azzal, hogy évről-évre egyre növekvő állami forrást biztosít a civil szférának, másrészt azzal is, hogy
civil információs centrumokat működtet mindegyik megyében, illetve a fővárosban.
Pest megyében az Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány látja el a civil információs feladatokat,
amelynek keretében díjmentes szolgáltatásokat (jogi, közhasznúsági, pályázati, pénzügyi, könyvelési, adózási)
nyújt a civil szervezeteknek. Amennyiben a civil területet érintő információra van szüksége, az alábbi elérhetőségeken tud érdeklődni:
Isten Szolgálatlában Református Missziói Alapítvány
Pest Megyei Civil Információs Centrum címbirtokosa
www.cicpestmegye.hu, cicpestmegye@gmail.com
+36 24/898-150, +36 20/311-1877
2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
Köszönjük a civil szervezetek munkáját, amelyeknek felelősségvállalása, jelenléte elengedhetetlenül fontos az
élet minden területén. Tevékenységüket közvetlenül Ön is támogathatja önkéntes munkájával, adományaival,
valamint személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával.

RENDEZVÉNY
CIVILEK NAPJA 2019 FEBRUÁR 1.
Nyílt CIC NAP Dunavarsányban, a Habitat utca 10-12-ben,
a Pest Megyei Civil Információs Centrum székhelyén.
Egésznapos nyitvatartás, tanácsadás, alkalom, a találkozásra.
Jöjjön el Ön is, beszélgessünk, erősítsük kapcsolatunkat, informálódjon az aktuális pályázatokról!
Szerettel várjuk minden kedves Partnerünket!

KÉPZÉS
Kedves Civil Partnerünk!

korlatban is azon módszereket és technikákat, amelyek nélkülözhetetlenek a hatékony pályaorientációs
támogató tevékenység ellátásához.
Az Asszertív kommunikáció képzés célja, hogy a
résztvevők megismerjék az alapvető asszertív kommunikációs technikákat, a kommunikációs hibákból
adódó konfliktusok megelőzésének módszereit, a
konfliktuskezelő technikákat és azok gyakorlati alkalmazásait, valamint legyenek képesek felismerni saját
és mások viselkedési stílusának az eredményességre,
hatékonyságra és a személyre gyakorolt hatását. Ezeken túlmenően tudjanak ösztönözni másokat a sikeres
és támogató tevékenységek megvalósításában, valamint legyenek képesek mások konfliktus-szituációiban konfliktus-moderátorként fellépni.
Az Önkéntesek összefogása és vezetése – Önkéntes koordináció alapszinten képzés célja, hogy azon személyek készségeit fejlessze, akik ifjúsági önkéntesprogramokban részt vevő fiatalokat (14-25 éves korosztály)
kívánnak koordinálni egy adott önkéntesprogram
megvalósulása érdekében. Cél az önkéntesprogramok
sikeres megvalósításához szükséges menedzsmentfeladatok és az önkéntesek összefogásához szükséges
csoportvezetői, kommunikációs feladatok megismertetése, valamint az önkéntességre vonatkozó jogi szabályozás megismerése, a társadalmi felelősségvállalás
közvetítéséhez szükséges készségek és képességek fejlesztése. Bővebb információ:

Az új év beköszöntével az Új Nemzedék Központ a
régi képzési paletta mellett új felnőttképzési programokat is indít! A nagy érdeklődésre való tekintettel
újra indulnak az „Asszertív kommunikáció” és az
„Önkéntesek összefogása és vezetése – Önkéntes koordináció alapszinten” képzések, valamint elindítjuk
az „Ifjúságszakmai alapismeretek” és a „Fiatalok pályaorientációjának támogatása” címet viselő képzéseinket. Az egyes alkalmak nyitottak és ingyenesek
minden érdeklődő számára, azonban regisztrációhoz
kötöttek.
Az idén első alkalommal induló Ifjúságszakmai alapismeretek képzés célja, hogy az ifjúságsegítői vagy
ifjúságsegítő asszisztensi szakképzettséggel nem rendelkező – ifjúsággal foglalkozó szakemberek, önkormányzati ifjúsági referensek, ifjúsági civil szervezetek
vezetői és munkatársai – ismereteinek bővítése, készségeik fejlesztése. Cél a hazai ifjúságpolitika jellemzőinek és jogforrásainak, valamint az ifjúságszakmai
munka célterületeinek megismerése és az ifjúságszakmai munkához szükséges kompetenciák fejlesztése a
közösségépítés, a menedzsment, az információ-megosztás és együttműködés területein.
A Fiatalok pályaorientációjának támogatása képzésünk célja, hogy a résztvevők váljanak képessé a fiatalok pályaválasztásához és munkaerőpiaci elhelyezkedéséhez kapcsolódó döntési folyamatok támogatására, Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.
pályaorientációs kompetenciáinak fejlesztésére. To- www.ujnemzedek.hu
vábbi cél, hogy magabiztosan tudják alkalmazni a gya- www.unp.hu

PÁLYÁZAT
Kedves Civil Partnerünk!
Számos érdeklődő szervezet jelezte, hogy pályázatuk
kellő mélységű kidolgozásához több időre lenne szükségük. Kérésüknek eleget téve úgy döntött az Invitech,
hogy az InnoMax Díj pályázati időszakát meghos�szabbítja. A módosított beadási határidő: 2019. január 31. Az Invitech fontosnak tartja, hogy segítséget
nyújtson azoknak a civil és nonprofit szervezeteknek,
amelyek saját, információtechnológiai eszközöket felhasználó, innovatív fejlesztési projektjeikhez, újításaikhoz keresnek támogatót az alábbi témakörökben:
fenntarthatóság; oktatás, köznevelés; egészségügy; és
felzárkóztatás, esélyegyenlőség.
2019. január 31-ig várja a pályázatokat a Jabil Circuit
Magyarország Kft. is a Kéz a kézben elnevezésű, helyi
programjára. A pályázat célja, hogy olyan projektötletek megvalósulását támogassa, melyek a hátrányos
helyzetű fiatalok nevelés-oktatási tevékenységét célozzák, vagy az egészséges életmód kialakításához, fenn-

tartásához járulnak hozzá a vállalat 50 km-es vonzáskörzetében.
15 millió forint összdíjazású technológiai pályázatot
indított a Vodafone Alapítvány. A Vodafone Digitális
Díjra olyan cégek, nonprofit szervezetek és magánszemélyek nevezését várják 2019. február 15-ig, akik kész
digitális megoldást tudnak kínálni a gyermekeket, a
családokat és a nonprofit szervezeteket érintő mindennapi kihívásokra, problémákra.
A Vodafone keresi azon budapesti illetve Pest megyei
együttműködő szervezetek körét, akik nyitottak arra,
hogy a Vodafone munkatársait 2019-ben szervezetüknél önkéntesként fogadják és egy alkalommal akár 2050 fő Vodafone önkéntes segítségre is szükségük lehet.
Amennyiben az Önök szervezeténél lehetőség van az
idei évben, a fenti létszámban önkénteseket fogadni,
úgy kérjük, hogy a hírlevelünkhöz mellékelt űrlapot
2019. január 25. 12:00-ig küldjék vissza az onkentesseg@donorsforum.hu e-mail címre.

PROGRAM

”…AZT A RAGYOGÓJÁT!”
dal- és nótaműsor

a KOVÁCS ISTVÁN PÁL DALKÖR
rendezésében
Gyálon az Arany János Közösségi Házban

2019. február 2-án, szombaton 15 órakor
Fellépnek:

Zabán László

a Gyáli Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója,
tanítványai énekkel és hangszeres játékkal,
valamint a dalkör tagjai
Az énekeseket kíséri:

PÁLKERTI ZSUZSANNA
dalszerző előadóművész

Műsor utáni tánchoz Burghardt Ferenc
előadóművész húzza a „talpalávalót”
Szünetben támogató TOMBOLA
Jegyek a helyszínen ea. előtt a Közházban (1000.-Ft,pártoló 500.-Ft) válthatók.
A műsort az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Gyál Város Önkormányzata, az Arany János Közház, a Dankó Rádió,
a civil szervezetek, a Gyöngyi Virágbolt támogatja.

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Gyál, Kőrösi u. 118-120.
Megközelíthető: M3 Határ u.:294E, Boráros tér: 55. autóbusszal.
Mindenkit szeretettel várunk, jó szórakozást kívánunk!
Következő műsorunk: 2019. március 2. szombat 15 órakor

TÁJÉKOZTATÓ NAPOK
Nemzeti Együttműködési Alap Tájékoztató napok
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tájékoztató napokat szervez a Nemzeti Együttműködési
Alap „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.”, és a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és
működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című pályázati kiírásaival
kapcsolatban.
A tájékoztató napokon megismerhetik a sikeres pályázatkészítéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat, és a pályázattal kapcsolatos kérdéseiket is feltehetik munkatársainknak.
Bővebben:
http://bgazrt.hu/tamogatasok/nea/2019_evi_palyazati_felhivasok/tajekoztato_napok/

INFORMÁCIÓ
Tisztelt Civil partnereink,
felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázati kommunikációhoz, a megváltozott logókat
kell a továbbiakban használni!
A logók letölthetőek: http://bgazrt.hu/letoltheto_logok/
A Miniszterelnökség logója letölthető: http://civil.info.hu/logok?inheritRedirect=true

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársai az alábbi új elérhetőségeken állnak rendelkezésre:
Postacím: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1253 Budapest, Pf. 36.
Ügyfélszolgálati elérhetőségek: Telefon: +36 1 896 0620 E-mail cím: nea@bgazrt.hu
Soli Deo Gloria Közösségi Ház, 2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12. www.cicpestmegye.hu
Kapcsolat: Hétfő: 09.00-17.00-ig - Szerda: 09.00-17.00-ig - Péntek: 10.00-18.00-ig mail: cicpestmegye@gmail.com
Szakmai vezető: Dr. Bóna Zoltán
Szakmai tanácsadó: Nagyné Dr. Csobolyó Eszter
Szakmai koordinátor: Mikó F. László
Telefon: +36 24/898-150 - Mobil: +36 20/311-1877

CIVIL-KVÍZ
Már biztosan sokat tudsz a civil szervezetekről. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy az alábbi kérdésekre megtalálod-e a jó választ.
Válaszolj az alábbi hét kérdésre, a helyes válasz melletti betűk bekarikázásával!

1. Mi a civil szervezet?
a. Emberek összejönnek beszélgetni, játszani.
b. A civil szervezet olyan nonprofit szervezet, amely
saját költségvetéssel rendelkezik. A szervezet közcélú
tevékenységet és közfeladatot lát el, azaz a szervezetnél tágabb közösség érdekében jár el.

2. Ki lehet civil szervezet tagja?
a. bárki
b. Magánszemély, 18 év alatti személy is (de helyette
törvényes képviselője tesz nyilatkozatot) és nem magyar állampolgár is.

3. Melyik volt az első civilszervezet a világon?
a. Ferencvárosi Futball Club
b. Nemzetközi Vöröskereszt

4. Hány civil szervezet van magyarországon?
a. 35 ezer
b. 61 ezer
c. 72 ezer

5. Körülbelül hány civil szervezet van Pest
Megyében?
a. 1000-2000
b. 3000-5000
c. 6000-7000

6. Melyik nem törvényben elfogadott civilszervezeti forma?
a. Egyesület
b. Civil klub
c. Alapítvány
d. Civil társaság

7. Kell-e civilszervezetnek a gazdálkodásáról beszámolót (mérleg) készíteni?
a. igen
b. nem

8. Mi a különbség a civil szervezet és az
egyház között?
a) Más törvény vonatkozik rájuk?
b) Az egyik a hitre épül, a másik nem.

9. Melyik szervezet vezeti a civil szervezetek
nyilvántartását?
a) Törvényszékek
b) Cégbíróságok

10.) Miben különbözik a civil szervezet a
cégtől?

a) Az egyik profit orientált, a másik pedig nem.
b) Egy egyik végezhet vállalkozási tevékenységet, a
másik pedig nem.

Nyomtasd ki a kvíz-lapot, majd válaszolj az alábbi hét kérdésre, a helyes válasz melletti betűk bekarikázásával!
Írd rá neved és mailcímed, majd szkenneld be a kitöltött oldalt, vagy fotózd le mobiltelefonoddal, és küld be
a cicpestmegye@gmail.com címre.
A helyesen válaszolók között ajándékokat sorsolunk ki.

