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A. Meghívó 

 

CIVILEK EGYMÁS KÖZÖTT 

Civiliáda 2012 

 

14. alkalommal rendezi meg az Európa Ház a magyarországi civil  

szervezetek éves találkozóját, a Civiliádát. A 2012. március 8-9.  

közötti esemény helyszíne a budapesti Aranytíz Művelődési Központ. 

 

Nagy levegőt vettünk, és úgy döntöttünk, idén ismét megrendezzük a  

Civiliádát, a magyarországi civil szervezetek éves találkozóját. A  

hangsúly most legyen a találkozó szón. 1996-ban, amikor ez első ilyen  

rendezvényt szerveztük, sokan azt mondták, hogy a legnagyobb értéke az,  

hogy lehetőséget nyújt a találkozásra, a kötetlen beszélgetésre. Idén  

kifejezett célunk az, hogy mindezt elősegítsük. Sok olyan dolog történt  

az elmúlt hónapokban, melyek közvetlenül érintik a civil szektor  

működését. Éppen ezért érdemes megismernünk egymás gondolatait,  

véleményét és elképzeléseit. Mi mindehhez biztosítjuk a kellemes  

környezetet, a kávét, a teát és a pogácsát, amiért még fizetni sem kell. 

 

Természetesen ismét lesznek tartalmas szakmai programok is, beszélünk  

többek között a civil törvényről, a Nemzeti Együttműködési Alapról, az  

Európai Önkéntes Év 2011 tanulságairól is. Mindezekről az alábbiakban  

részletesebben is olvashat. Lesznek kiállítók is, akik  

szolgáltatásaikkal, programjaikkal a civil szervezetek működését  

szeretnék elősegíteni. 



 

Az Európa Ház két új kiadványát is a rendezvényre jelenteti meg: az  

egyik egy gyakorlati útmutató az új civil törvénnyel kapcsolatos  

teendőkről, a másik pedig a közösen vállalt európai értékekről szól. 

 

Jöjjön és töltsön el velünk néhány órát, hívjuk, várjuk a Civiliádára! 

 

A részvétel ingyenes, előzetes bejelentkezés nem szükséges. 

 

Nyitvatartási idő: 

2012. március 8.: 10.00-17.00 óra 

2012. március 9.: 10.00-14.00 óra 

 

Helyszín: Aranytíz Művelődési Központ (1051 Budapest, Arany János u.  

10., legközelebbi metrómegálló: Kossuth tér - M2, Arany János utca - M3) 

 

Szervező: Európa Ház 

További információ: info@eucivil.hu 

Tel.: (1) 356-8440 

Fax: (1) 356-8499 

Internet: http://www.europeanhouse.hu/civiliada2012/ 

--- 

 

B. Szakmai programok 

 

2012. MÁRCIUS 8. 

 

10.00-11.30 

Helyzetkép: a civil társadalom ma és öt év múlva. Bevezető előadás és  

panel vita 

 

12.00-13.30 

Az Önkéntesség Európai Éve 2011: tapasztalatok és következtetések 

 

14.00-15.30 

Új fejlemények: a civil törvény és a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) a  

gyakorlatban 

1. fejezet: bejegyzés, közhasznúság, elektori bejelentkezések és a  

kollégiumi rendszer 

 

2012. MÁRCIUS 9. 

 



10.00-11.30 

A civilek Európája: áttekintés az Európai Állampolgári Kezdeményezésről  

és az Európai Civil Házról röviden 

 

12.00-13.30 

Új fejlemények: a civil törvény és a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) a  

gyakorlatban 

2. fejezet: gazdasági, pénzügyi kérdések, adózási és beszámolási szabályok 

 

A programok helyszíne a második emeleti Kodály-Bartók terem. Háttér- és  

tájékoztató anyagokat biztosítunk. 

--- 

 

C. Kiállítás 

Amennyiben szeretne kiállítóként részt venni a Civiliádán, kérjük  

jelezze szándékát és írjon e-mailt a szervezőknek ide: info@eucivil.hu 

--- 

 

D. A hírlevélről 

A Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az  

Európai Unióról. 

 

Szerkesztőség: 

Civil Európa Hírlevél/Európa Ház 

P: 1395 Budapest 62., Pf. 113. 

T: (1) 356-8440, F: (1) 356-8499 

E: info@eucivil.hu, I: http://www.eucivil.hu 

 

A hírlevél megjelenését az Európai Bizottság és az EU Munkacsoport  

támogatja. Ha szeretné, hogy az Ön híre is megjelenjen, kérjük írjon az  

info@eucivil.hu címre. A közlés jogát fenntartjuk. Híreink átvétele  

lehetséges a forrás megjelölésével. A forrás megjelölésének módja:  

www.eucivil.hu. A Civil Európa Hírlevél 11. évfolyam 5. számát 9655  

előfizetőnek küldjük. Fel- és leiratkozás: info@eucivil.hu 


