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

eljutó hírlevelének 273. 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. július 7. (csütörtök). 

Jó olvasást! 
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Az ADHAT.HU legfrissebb hírei, információi  

Tegyünk együtt – Gyűjtés a péceli Idősek Otthona javára 
A Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szervezete és a NIOK Alapítvány a Tegyünk együtt TÁMOP 5.5.2 program 

záróakkordjaként önkéntesnapot és Kőleves adománygyűjtést szervez.A kezdeményezés keretein belül a péceli 

Idősek Otthonát szépíti meg a csapat: festést és szigetelést végeznek az intézményben, annak érdekében, hogy az 

ottlakók kényelmét segítsék, és az otthont lakhatóbbá, vidámabbá tegyék. 

Segítségre azonban még ezen túl is szükség van, ezért a Kőleves gyűjtés keretein belül lehet adományokat 

felajánlani az Otthon számára. Minden, a családban, a ház körül már feleslegessé vált tárgy jól jöhet, az ágynemű 

huzattól a kerti bútorig. 

 

Tovább 

 

Hazai események  

Kutatói életpálya és kutatói mobilitás az Európai Kutatási Térségben 
A kétnapos (június 28-29.) konferencia a kutatói mobilitás, interszektorális mobilitás, kutatói utánpótlás, fiatal 
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kutatók és a női kutatók karrierlehetőségei témákra kívánja ráirányítani a figyelmet. 

 

Tovább 

 

Hazai hírek  

Megkezdődött a civiltörvény tervezetének társadalmi egyeztetése 
A törvényjavaslat egyszerűsítéseket és új társulási formát is kínál a civilek számára. 

A törvénytervezet egyszerűsíteni, "akadálymentesíteni" kívánja a civilek életét, emellett szeretnék kiszűrni a 

ténylegesen nem működő civil szervezeteket. A törvény elfogadását követően, 2012-től már csak azok a szervezetek 

pályázhatnak majd köztámogatásokért, amelyek megfelelnek az új szabályoknak. Az észrevételeket a 

civiljog@kim.gov.hu e-mail címre várják 2011. július 4. napjáig. Véleményezze Ön is, hiszen a törvény hosszú 

időre meghatározhatja a civil szféra sorsát! Szóljon hozzá a noprofit.hu -n! 
 

Tovább 

Veszélyben a jövő nemzedékek képviselete 
"Alulírott civil szervezetek értetlenségünket és tiltakozásunkat fejezzük ki amiatt, hogy a törvényjavaslat fel kívánja 

számolni az Alaptörvényben még önálló felelősséggel és legitimációval felruházott jövő nemzedékek helyettes 

biztosa eljárási lehetőségeit, ezáltal veszélyezteti a lakosság egészségét, természeti és épített környezetünk épségét 

és a jövő nemzedékek érdekeit." 

 

Tovább 

Megszülettek a döntések az NCA-pályázatokról 
 

Tovább 

Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapok: leghamarabb ősszel 
Az Ökotárs Alapítvány által vezetett, már a Norvég Civil Támogatási Alapban „bevált” négyes konzorcium idén év 

elején értesült arról, hogy a 2010-ben beadott pályázata alapján elnyerte az alap lebonyolításának lehetőségét, és 

végre kézzelfogható közelségbe került a szerződés aláírása is. 

 

Tovább 

Öt magyar civil szervezet az ERSTE Alapítvány 2011-es Társadalmi Integrációs Díj nyertesei között 
Két napra a társadalmi integráció központjává vált Prága, ahol 12 közép- és délkelet-európai ország 132 szervezeteit 

fogadták az ERSTE Alapítvány 2011-es Társadalmi Integrációs Díjának díjátadó ünnepségén. 

 

Tovább 
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Pályázati lehetőségek itthon és külföldön 

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a 

szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének 

támogatása érdekében 
 

Tovább 

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 
 

Tovább 

Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás 
 

Tovább 

Az egészségjavítást célzó szabadidős sporttevékenységek támogatása 
 

Tovább 

KPMG Felelős Társadalomért Program, 2011 
 

Tovább 

A Startlap támogatja a megújulást 
 

Tovább 

Ázsia-Európa kulturális együttműködési pályázat 
 

Tovább 

 

Olvasnivaló 

„Kettő az Egyben” - non-profit karácsonyi katalógus 
A Wangor Kft. karácsonyi non-profit termék/szolgáltatási katalógust készít. A „Kettő az Egyben” című katalógusba 

non-profit szervezetek regisztrációját várjuk olyan termékekkel amelyeket karácsonyra ajánlanak vállalatok számára 

céges karácsonyi ajándéknak vagy olyan szolgáltatásokkal, melyeket karácsonyi dolgozói vagy 

ügyfélrendezvényekhez ajánlanak (helyszín, vendéglátás, műsor, stb.) A katalógusba való bekerülés minden non-

profit szervezet számára ingyenes, és egyik fél részéről sem jelent kizárólagosságot. 

További információk és az adatlap elérhetőek a www.wangor.hu/aktualis oldalon. 
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Tovább 

 

Pest megyei és budapesti hírek 

"Új látásmód" projekt zárókonferenciája 

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE) és az Egészséges Szervezet, 

Egészséges Munkahely Alapítvány rendezvénye június 28-án. 

 

Tovább 

Kilencszáz hajléktalan lakhatásáról gondoskodnának évente 
A javaslat szerint a főváros a másfél tucat hajléktalanellátó szervezettel nem kötne közvetlenül szerződést, hanem 

két szervezettel állapodna meg: a Menhely Alapítvánnyal és a Máltai Szeretetszolgálattal. 

 

Tovább 

Döntés az NCA-KM-11 kategóriában 
Az NCA Közép-magyarországi Regionális Kollégiuma által kiírt és 2011. január 10-én megjelentetett, NCA-KM-11 

kódszámú, a „Civil szervezetek működésének támogatására” című pályázati kategóriában megszületett a döntés. 

 

Tovább 

 

Helyi programokból 

V. Észak-Magyarországi Regionális Bionap 
Gömörszőlősön június 26-án. 

 

Tovább 

 

Egyéb hírek  

Egyre gyakoribbak az önkéntességi programok 
A közösségi típusú önkéntesség jelenleg elterjedtebb, mint a szakértelemre épülő - derül ki a B&P Braun & Partners 

által, 53 vállalat részvételével készített Good CSR kutatás eredményeiből. 

 

Tovább 
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Álláslehetőségek itthon és külföldön  

Nemzeti iazgató 
Az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány álláshirdetése 

 

Tovább 

HR Administrator/International Recruiter 
A Relief International 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 

Kattints a következő linkre, ha le szeretnél iratkozni a hírlevélről: Leiratkozás 

  

 

Kattints a következő linkre, ha le szeretnél iratkozni a hírlevélről: Leiratkozás 
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