A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kéthetenként megjelenő, 9000 címre
eljutó hírlevelének 263. 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. február 17. (csütörtök).
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=============================================
1. Az ADHAT.HU legfrissebb hírei, információi
=============================================
Ismét EU élelmiszersegély program
Újra pályázhatnak az önkormányzatok az Európai Unió Élelmiszersegély Programjára.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/ismet_eu_elelmiszersegely_program
----------------------------------------------------------------------------------------==================
2. Hazai események
==================
Megújuló fejlesztéspolitka - az Új Széchenyi Terv bemutatása
február 7-én Nyíregyházán, 8-án Pécsett.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/megujulo_fejlesztespolitka_uszt
----------------------------------------------------------------------------------------A Biztonságos Internet Napja 2011
A Safer Internet Day-t világszerte mindenhol február elején, ugyanazon a napon, idén
február 8-án rendezik meg több mint 60 országban, köztük Magyarországon is.

http://www.nonprofit.hu/?q=content/safer_internet_day_2011
----------------------------------------------------------------------------------------==============
3. Hazai hírek
==============
Újabb környezetvédelmi beruházások a svájci-magyar együttműködésben
A mintegy 11 millió svájci frank értékű hozzájárulásból környezetvédelmi monitoring
rendszerek korszerűsítése valósulhat meg a közeljövőben.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/svajci_magyar_egyuttmukodes_kornyezetvedelem
----------------------------------------------------------------------------------------A 2010-es rendelkező év legtöbb 1%-os felajánlásból részesült 200 civilszervezete
A lista letölthető a nonprofit portálról:
http://www.nonprofit.hu/?q=content/top_200_2010_adoev
----------------------------------------------------------------------------------------Pert nyert a TASZ és az origo.hu: Nyilvános az MVM őrző-védő szerződése
A Magyar Villamos Művek nem engedte megismerni a Pintér Sándor belügyminiszter volt
biztonsági cégével kötött szerződésének adatait.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/pert_nyert_tasz_es_origohu
----------------------------------------------------------------------------------------Szinte százszázalékos a menedékhelyek kihasználtsága
A hideg időjárás miatt az országban átlagosan 99 százalékos, Budapesten 96 százalékos
kihasználtsággal működnek a hajléktalanok számára fenntartott éjjeli menedékhelyek.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/szinte_szazszazalekos_menedekhelyek_kihasznaltsaga
----------------------------------------------------------------------------------------Döntöttek a Soros támogatásokról
A döntés nyomán elsősorban szociális területen működő civil szervezetek és hátrányos
helyzetű csoportokat elérő kulturális műhelyek kaptak támogatást.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/dontottek_soros_tamogatasokrol
----------------------------------------------------------------------------------------=================
4. Külföldi hírek
=================
Legtöbbet a Szlovák Gázművek Alapítványa inkasszált az adók 2 százalékából
3,3 millió euró jutott a Szlovák Gázművek Alapítványának tavaly az adók két százalékából,
amelyet civil szervezeteknek lehet felajánlani.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/legtobb_szlovak_2szazalek_gazmuvek
----------------------------------------------------------------------------------------============================================
5. Pályázati lehetőségek itthon és külföldön
============================================
2011 NESsT-Citi versenypályázat társadalmi vállalkozások fejlesztésére

http://www.nonprofit.hu/?q=content/versenypalyazat_tarsadalmi_vallalkozasok_fejlesztesere
----------------------------------------------------------------------------------------2011, az önkéntesség éve Európában - Iskolák nemzetközi együttműködési pályázata
http://www.nonprofit.hu/?q=content/aces_palyazat
----------------------------------------------------------------------------------------A Szépirodalmi Szakmai Kollégium több témában hirdet nyílt pályázatot
http://www.nonprofit.hu/?q=content/nka_szepirodalmi_szakmai_kollegium_palyazatok
----------------------------------------------------------------------------------------Pályázat a kortárs magyar képzőművészet támogatására
http://www.nonprofit.hu/?q=content/palyazat_kortars_kepzomuveszet_tamogatasara
----------------------------------------------------------------------------------------A szabadidősport támogatása
http://www.nonprofit.hu/?q=content/szabadidosport_tamogatasa
----------------------------------------------------------------------------------------Pályázati felhívás a Fogadd el, Fogadj el 2011. évi 6. rendezvénysorozatában való
részvételre
http://www.nonprofit.hu/?q=content/palyazat_fogadd_el_fogadj_el_2011
----------------------------------------------------------------------------------------======================
6. Hasznos web kikötők
======================
CivilJutub.hu civil videómegosztó
2011. januári videó-válogatás
http://www.nonprofit.hu/?q=content/civiljutubhu_2011_januar
----------------------------------------------------------------------------------------==============
7. Olvasnivaló
==============
Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2010
A GKI Gazdaságkutató Zrt. elkészítette a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2010 című
kiadványt. A nemzetközi összehasonlítás alapján Magyarország jelenleg több mutató
esetében is az EU középmezőnyében helyezkedik el.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/fenntarthato_fejlodes_evkonyv_2010
----------------------------------------------------------------------------------------=================================

8. Pest megyei és budapesti hírek
=================================
Önkéntes pályázat 2011
Pályázat a 2011. évben a III. kerületben megvalósítandó önkéntes projektek támogatására.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/onkentes_palyazat_obuda_2011
----------------------------------------------------------------------------------------Tanácsadások a Budapesti és Pest megyei Regionális Civil Szolgáltató Központban
Még van hely!
Jelentkezzen be, kérjen időpontot:
- 02.10 jogi
- 02.14 könyvelési
Bejelentkezés és információ: 315-3151
Helyszín: Budapest, XII. ker., Maros u. 23-25. mfszt. 1.
http://www.nonprofit.hu/pest
----------------------------------------------------------------------------------------Tarlós egy véleményen a zöldekkel
Hat civil szervezet levelet írt Láng Zsolt polgármesternek, aki ellenzi a budai fonódó
villawmosprojektet.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/tarlos_egy_velemenyen_zoldekkel
----------------------------------------------------------------------------------------Bedugulhat a hajléktalanellátás
Nem csupán 1100 hajléktalan ellátása kerülhet veszélybe, ha a Fővárosi Önkormányzat
megvonja a 30% kiegészítő normatív támogatását a civil szervezetektől, de a hajléktalan
ellátás rendszere is bedugulhat.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/bedugulhat_hajlektalanellatas
----------------------------------------------------------------------------------------==============
9. Egyéb hírek
==============
Töltse ki Ön is a Civitalis Egyesület foglalkoztatási kérdőívét!
A Civitalis Egyesület vizsgálatot végez
azzal a céllal, hogy felmérje a szervezetek foglalkoztatási helyzetét és az eredmények
alapján elemezze a szektor foglalkoztatási jellemzőit, valamint javaslatokat fogalmazzon
meg foglalkoztatási potenciáljának javítására.
http://www.nonprofit.hu/foglalkoztatasi_kerdoiv_civitalis2
----------------------------------------------------------------------------------------Tájékoztató munkáltatóknak ingyenes, munkaviszonnyal nem járó foglalkoztatási
lehetőségről
Hogyan lehet részese ennek a lehetőségnek? Ha az Ön munkahelye állami, vagy önkormányza
ti
gazdálkodó szervezet, illetőleg egyházi vagy civil (non-profit) szervezet,
foglalkoztasson közérdekű munka büntetésre ítélteket!
http://www.nonprofit.hu/?q=content/kozerdeku_munka

----------------------------------------------------------------------------------------======================
10. Helyi programokból
======================
A Civil hálózatfejlesztés alapjai
Szakmai kerekasztal Székesfehérvárott február 9-én.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/civil_halozatfejlesztes_alapjai
----------------------------------------------------------------------------------------NyomorBaj - szakmai nap
Debrecenben, február 18-án.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/nyomorbaj_szakmai_nap_debrecenben
----------------------------------------------------------------------------------------========================================
11. Álláslehetőségek itthon és külföldön
========================================
pénzügyi menedzser
A Transparency International Magyarország alapítvány pénzügyi menedzsert keres
félállásban.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/penzugyi_menedzser_transparency
----------------------------------------------------------------------------------------könyvelő
Az Összefogás Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. állásajánlata.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/konyvelo_osszefogas_npkft
----------------------------------------------------------------------------------------adminisztrátor
A Tempus Közalapítvány álláshirdetése.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/adminisztrator_tempus
----------------------------------------------------------------------------------------Finance and Administration Director
Az MDAC állásajánlata.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/finance_and_administration_director_mdac
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------============================== VÉGE ============================
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Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány,1024 Budapest Margit krt. 43-45. IV/3
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Tel: +36-1-315-3151, NIOK e-mail: contact@niok.hu, portál e-mail:
portal@nonprofit.hu Web: www.nonprofit.hu
================================================================

A hírlevélre a hirlevel-fel@nonprofit.hu címre küldött feliratkozas szóval (tárgyban
és/vagy szövegben) tud feliratkozni, leiratkozni pedig a
hirlevel-le@nonprofit.hu címre küldött leiratkozas szóval(tárgyban és/vagy szövegben)
lehet.
A portál híranyagából egyénileg is állíthat össze hírlevelet a
www.nonprofit.hu/hirek/hirlevel/cimvalaszt.html oldalon.
================================================================

