
A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kéthetenként megjelenő, 9000 címre 

eljutó hírlevelének 272. számát böngészheti a Tisztelt Olvasó. Reméljük, talál benne 

hasznosíthatót. A www.nonprofit.hu portál híranyagából válogattunk. Továbbra is 

érdeklődéssel fogadunk minden, a magyarországi civil szektorral kapcsolatos országos 

jelentőségű, fontosságú információt. A híreket Önökről Önöktől várjuk. A beküldött 

információ az Interneten - a nonprofit portálon - a beküldéstől számított két napon belül 

megjelenik. A hírlevelet előjegyezni, ill. lemondani, valamint a nonprofit portálon 

közlésre szánt anyagokat hozzánk eljuttatni a portal@nonprofit.hu címen lehet. A 

következő küldés időpontja: 2011. június 23. (csütörtök). 

Jó olvasást! 
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Az ADHAT.HU legfrissebb hírei, információi  

A Vodafone Magyarország főállású angyalokat keres 
A Vodafone idén is kiválaszt 3 Főállású Angyalt, akik egy éven át egy civil szervezettel együttműködve 

dolgozhatnak egy olyan célért, amelynek megvalósítása segíthet abban, hogy élhetőbbé váljon a minket körülvevő 

világ. 

Tovább 

Hazai események  

Az Autisták Országos Szövetségének közvélemény-formáló akciója 
Helyszín: Gyerek Sziget 

Időpont: 2011. június 11-12. és 18-19. 

Tovább 

Vándorló Tudás Fórum 
A Magyarországi Magiszter Alapítvány Esélyek növelése a non-profit szférában című projekt keretében fórumot tart 

civil szervezetek részére jún. 17-én, Debrecenben. 

http://www.nonprofit.hu/
javascript:fm.eMailClicked.raise('portal@nonprofit.hu');
http://adhat.hu/
http://nonprofit.hu/?q=content/foallasu_angyalok_kerestetnek
http://nonprofit.hu/?q=node/174633


Tovább 

Meghívó az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium következő ülésére 
június 15-én, Budapesten, a Wekerle Sándor Alapkezelő székhelyén 

Tovább 

Hazai hírek  

Társadalmi egyeztetésen 4, a civil szervezeteket támogató pályázat 
2011. június 12-ig a www.nfu.hu honlap partnerségi aloldalán kialakított fórumon keresztül véleményezhető 4 

pályázati konstrukció, amelynek célja a civil szféra támogatása, erősítése.  

Tovább 

Van kiút az energiafüggőségből! 

A Magyar Természetvédők Szövetsége javaslatai a készülő Nemzeti Energia Stratégiához. 

Tovább 

A fiatalokkal folytatott strukturált párbeszéd Nemzeti Munkacsoportjába civil szervezetek delegáltjait várja 

a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

Olyan ifjúsággal foglalkozó, ifjúságnak szolgáltató civil szervezetek által delegált személyek jelentkezhetnek a 

Nemzeti Munkacsoportba, akik aktívan részt kívánnak venni a fiatalokkal folytatott Strukturált Párbeszéd hazai és 

európai szintű folyamataiban, a 2011 júliusa és 2012 decembere közötti periódusban. 

Tovább 

Tájékoztató a Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő pályázatokhoz 

A TÁMOP 5.2.5. jelű „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok” című konstrukció B) 

ifjúságügyi és kábítószerügyi komponensére beérkezett pályázatok értékelése még folyamatban van. 

Tovább 

A Fiatalok Lendületben Program pályázati eredményei 

Tovább 

Pályázati lehetőségek itthon és külföldön 

Honlapszerkesztő verseny az Egálneten -- 2011-ben is! 

Tovább 

Zöldövezet 2011 

Tovább 

Színházi befogadói pályázat 
Tovább 

Jó gyakorlatok cseréje 
Tovább 
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MOL Gyermekgyógyító program 2011 
Tovább 

 

 Olvasnivaló 

Kevés fény, több árnyék – a nonprofit foglalkoztatás helyzete Magyarországon 
A hazai civil-nonprofit szektorban az összes foglalkoztatott mintegy 3,5 százaléka dolgozik, ez a 2009 statisztikai 

adatok szerint valamivel több mint 130 ezer főállású - teljes- és részmunkaidős - munkavállalót jelent. 

Tovább 

Civil Projectmenedzsment 
"Készítettünk egy kissé rendhagyó kiadványt kifejezetten a civil szféra számára, amely alapozó, bevezető célzattal 

szól azoknak, akik egyesületükben, alapítványukban, helyi szervezetükben akarnak egy egyszerű civil projektet 

megvalósítani sikeresen, átgondoltan, megfelelően dokumentáltan." 

/Milicz Ákos/ 

Tovább 

Hasznos honlapok 

Megújult a greenfo.hu! 
Az immár 10 éves greenfo.hu, a hazai internet „zöld iránytűje” új küllemmel, friss hírekkel és szerteágazó 

szolgáltatásokkal várja a környezet és természet iránt érdeklődő olvasókat. 

Tovább 

CivilJutub.hu 
2011. májusi videó-válogatás 

Tovább 

Pest megyei és budapesti hírek 

Átadták Közép-Magyarország első Gyermek Hospice Házát 

A törökbálinti házat a Szemem Fénye Alapítvány hozta létre adományokból. 

Tovább 

Egyéb hírek  

Konzervszobor építés pályázat 
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület (MÉE) pályázatot ír ki a 2011 október 16-i ENSZ Élelmezési Világnap 

alkalmából építendő konzervszobrok tervezésére és építésére. 

Tovább 

2011 Valóban Felelős Vállalata: a MagNet Bank 
A CSR Piac 2011 fődíját “Valóban Felelős Vállalat” kategóriában a MagNet Magyar Közösségi Bank érdemelte ki 
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Tovább 

 

Álláslehetőségek itthon és külföldön  

gazdasági ügyintéző 
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet munkatársat keres 

Tovább 

Major Donor Fundraiser 
A Central and Eastern European Bankwatch Network álláshirdetése 

Tovább 

Program Officer 
Az OSI munkatársat keres 

Tovább 

Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány, 

1122 Budapest, Maros u. 23-25. mfszt. 1. 

Tel: +36-1-315-3151, NIOK e-mail: contact@niok.hu, portál e-mail: portal@nonprofit.hu 

Web: www.nonprofit.hu 
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