A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kéthetenként megjelenő, 9000 címre
eljutó hírlevelének 264. 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. március 3. (csütörtök).
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1. Az ADHAT.HU legfrissebb hírei, információi
=============================================
Segíts Okosan! program az Országos Mentőszolgálat javára
Dinamikus növekedéssel nyitott az Unilever Segíts okosan! programjának Facebook oldala,
amelyet 19 óra alatt 25 ezer ember "lájkolt". A támogatók a "lájkokkal" és az oldalon
található játék kitöltésével az Országos Mentőszolgálat számára gyűjtenek adományokat,
személyenként 50-50 forintot.
http://www.nonprofit.hu/hirek/egyhir/670448.html
----------------------------------------------------------------------------------------==================
2. Hazai események
==================
Nyitott Tanulási Központok az alapkompetenciák fejlesztéséért
Konferencia február 24-én a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezésében.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/konferencia_alapkompetenciak_fejleszteseert
----------------------------------------------------------------------------------------Ismét Európa Kávéház!
A február 24-ei rendezvény címe: Ifjúsági részvétel és európai állampolgárság

http://www.nonprofit.hu/?q=content/ismet_europa_kavehaz
----------------------------------------------------------------------------------------Információs Délután a Fiatalok Lendületben Programról
Tematikus tájékoztató az Európai Önkéntes Szolgálatról és a szervezetek EVS
akkreditációjáról február 21-én.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/informacios_delutan_fiatalok_lenduletben_programrol
----------------------------------------------------------------------------------------LIFE+ Információs Nap 2011
március 22-én.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/life_informacios_nap_2011
----------------------------------------------------------------------------------------V. MindenGyerek Konferencia
3 napra 150 előadás, szakmai kiállítás: március 21-23.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/mindengyerek_konferencia_v
----------------------------------------------------------------------------------------==============
3. Hazai hírek
==============
Megkezdődött a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács civil delegáltjainak választási
folyamata
A Tanács tagjait a fenntartható fejlődés előmozdításában érdekelt szervezetek
delegálják...
A jelentkezési lap kitölthető az Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács honlapján
(www.nfft.hu) 2011. február 14-étől egy hónapon keresztül.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/nfft_civil_delegaltak_valasztasa
----------------------------------------------------------------------------------------Válasz a civilek petíciójára
215 szervezet által nyomatékosított, az Új Széchenyi Terv kiegészítése érdekében
benyújtott petícióra a közelmúltban válaszolt Illés Zoltán.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/illes_zoltan_valasza_civilek_peticiojara
----------------------------------------------------------------------------------------Első fokon pert vesztett az Energiaklub a paksi atomerőmű ellen
A Szekszárdi Városi Bíróság szerint a paksi atomerőmű nem kötelezhető a tervezett
bővítéssel kapcsolatos Teller-projekt adatainak nyilvánosságra hozatalára.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/pert_vesztett_az_energia_klub
----------------------------------------------------------------------------------------A Wekerle Sándor Alapkezelő tájékoztatója
Beérkezett pályázatok száma:
NCA-ORSZ-11: 1335 db
NCA-NYD-11: 1004 db
NCA-NYD-11-P: 15 db
http://www.nonprofit.hu/?q=content/wsa_alapkezelo_tajekoztatoja
----------------------------------------------------------------------------------------66%-al kevesebb adomány

66%-al befolyásolta negatívan a recesszió az egyéni adakozási kedvet 2010-ben. Ez derül
ki a Mosolygó Kórház Alapítvány éves jelentéséből.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/66_szazalekkal_kevesebb_adomany
----------------------------------------------------------------------------------------============================================
4. Pályázati lehetőségek itthon és külföldön
============================================
Pályázat az Európai Bizottság Kultúra keretprogramjában (2007-2013) résztvevők számára
http://www.nonprofit.hu/?q=content/palyazat_eb_kult_keretprg_2007_2013_resztvevoinek
----------------------------------------------------------------------------------------Pályázat 2011. május 1. és 2012. január 31. között megvalósuló kiemelkedő jelentőségű
kulturális események támogatására
http://www.nonprofit.hu/?q=content/palyazat_kulturalis_esemenyek_tamogatasara
----------------------------------------------------------------------------------------Pályázat tanösvények építésére, felújítására és fenntartására
http://www.nonprofit.hu//?q=content/palyazat_tanosvenyek_epitesere
----------------------------------------------------------------------------------------Nyújtsunk kezet - Szlovák-magyar kulturális párbeszéd
http://www.nonprofit.hu//?q=content/nyujtsunk_kezet_szlovak_magyar_kulturalis_parbeszed
----------------------------------------------------------------------------------------Élelmiszerlavina pályázati felhívás
http://www.nonprofit.hu/?q=content/elelmiszerlavina_palyazat
----------------------------------------------------------------------------------------======================
5. Képzések, tréningek
======================
1 nap az 1%-ér kampányfelkészítők (hirdetés)
A sikeres 1%-os kampány titka: ÖSSZEHANGOLTSÁG" címmel rendez a Civilkomp Alapítvány
egynapos szemináriumokat. 2011. február 24.-én, 26.-án és március 3.-án.
A Juventus Rádió extra kedvezményeket, és értékes ajándékot hoz a rendezvényre. A
résztvevők számára grátisz marketing tanácsadást adnak profi rádiós megjelenéssel
kombinált online kampányokhoz és ezen felül 5 db szpotgyártás kerül kisorsolásra...
http://www.nonprofit.hu/?q=content/1_nap_az_1szazalekert_kampanyfelkeszitok
----------------------------------------------------------------------------------------==============
6. Olvasnivaló
==============

Adományt tessék!
Nagy közhely, így aztán nagy igazság is, hogy ami valahol szemét, máshol kincs lehet.
Erre az alapvetésre épít az adománybolt műfaja. Újrafelhasználás, társadalmi
felelősségvállalás, fenntarthatóság, szolidaritás. Vajon miért nem működik ez itthon?
http://www.nonprofit.hu/?q=content/adomanyt_tessek
----------------------------------------------------------------------------------------Információs füzetek az 1%-ról
Apeh-füzetek letölthető pdf formában
http://www.nonprofit.hu/?q=content/informacios_fuzetek_egy_szazalekrol_2011
----------------------------------------------------------------------------------------=================================
7. Pest megyei és budapesti hírek
=================================
Urbitális Majális - pályázat
http://www.nonprofit.hu/?q=content/urbitalis_majalis_2011
----------------------------------------------------------------------------------------A Budapesti és Pest megyei Regionális Civil Szolgáltató Központ
szeretettel várja a februári, márciusi rendezvényeken az érdeklődő civilszervezetek
képviselőit! Bővebben:
http://www.nonprofit.hu/pest
----------------------------------------------------------------------------------------Önkéntes Börze
A Budapesti Önkéntes Centrum 2011. február 24-én Önkéntes Börzét rendez a Millenáris Park
területén az Európa Pontban.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/onkentes_borze
----------------------------------------------------------------------------------------Hová lettek az utcáról a hajléktalanok?
Maklári Ferenc a Menhely Alapítvány munkatársa szerint azoknak az embereknek a jó része,
akik az utcán aludtak az elmúlt évben, most is az utcán van. Csupán átköltöztek másik, a
programból kimaradt aluljárókba, például a Határ útiba, egyéb helyekre.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/hova_lettek_az_utcarol_hajlektalanok
----------------------------------------------------------------------------------------==============
8. Egyéb hírek
==============
Tájékoztató munkáltatóknak ingyenes, munkaviszonnyal nem járó foglalkoztatási
lehetőségről
Hogyan lehet részese ennek a lehetőségnek? Ha az Ön munkahelye állami, vagy önkormányzati
gazdálkodó szervezet, illetőleg egyházi vagy civil (non-profit szervezet, foglalkoztasson
közérdekű munka büntetésre ítélteket!
http://www.nonprofit.hu/?q=content/kozerdeku_munka
-----------------------------------------------------------------------------------------

=====================
9. Helyi programokból
=====================
Ingyenes környezetvédelmi jogsegélyszolgálat Miskolcon
A Zöld Kapcsolat Egyesület szolgáltatása február 23-án.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/ingyenes_korny_jogsegely_miskolcon
----------------------------------------------------------------------------------------Gyermekjogokról felnőtteknek, avagy a gyermeki jogok érvényesülése
Gyermekjogi konferencia Pécsett, március 4-én.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/gyermekjogokrol_felnotteknek
----------------------------------------------------------------------------------------A Fehér Bot Alapítvány projektzáró konferenciája
febr. 25-én, Debrecenben.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/feher_bot_projektzaro_konferencia
----------------------------------------------------------------------------------------========================================
10. Álláslehetőségek itthon és külföldön
========================================
pszichológus, projektvezető
A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány álláshirdetései:
http://nonprofit.hu/?q=content/kek-vonal_pszichologus
és
http://www.nonprofit.hu/?q=content/kek-vonal_projektvezeto
----------------------------------------------------------------------------------------Interim Financial Administrator
A Magyarországi Terre des hommes Alapítvány "Lausanne" hirdetése:
http://www.nonprofit.hu/?q=content/interim_financial_administrator_terredeshommes
----------------------------------------------------------------------------------------Regional Director
Az IIE Europe munkatársat keres:
http://www.nonprofit.hu/?q=content/regional_director_iie_europe
----------------------------------------------------------------------------------------munkatárs
AZ Energiaklub hirdetése:
http://www.nonprofit.hu/?q=content/munkatars_energiaklub
----------------------------------------------------------------------------------------irodavezető adminisztrátor
A Kelet-európai Utógondozottakért és Lakóotthonokban Lakókért (KUL) Alapítvány hirdetése:
http://www.nonprofit.hu/?q=content/irodavezeto_adminisztrator_kul
----------------------------------------------------------------------------------------pénzügyi-gazdasági vezető
A Védegylet munkatársat keres:
http://www.nonprofit.hu/?q=content/penzugyi_gazdasagi_vezeto_vedegylet

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------============================== VÉGE ============================
================================================================
Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány,1024 Budapest Margit krt. 43-45. IV/3
================================================================
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.
================================================================

