A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kéthetenként megjelenő, 9000 címre
eljutó hírlevelének 265. 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 17. (csütörtök).
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1. NIOK közlemény
=================
Még kedvezőbb áron rendelhetők szoftverek a CivilTech Programban!
Kedves Ügyfeleink!
Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy 2011. március 1-től, árfolyamváltozás
miatt a CivilTech programban rendelhető szoftvereket olcsóbban tudják megrendelni.
Az árváltozás mellet, tovább bővült a rendelhető szoftverek száma, a Small Business
Server 2011, amely tartalmazza a Permium Add-on, Standard Edition és a Standard Edition
and Premium Add-on verziókat a hozzájuk tartozó CALL-okkal.
Az árakról illetve az új termékekről bővebben tájékozódhatnak a CivilTech program
termékkatalógusában a http://www.civiltech.hu/product oldalon.
Továbbá szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy a termékeik iránti fokozott igény miatt a
Cisco ideiglenesen felfüggesztette Adományozói Programját, ezért egy időre minden
terméket ki kellett vennünk a CivilTech program katalógusából.
A Cisco Adományozói Program 2011. április végétől folytatódik, amikortól újra fel tudják
adni rendeléseiket.

Köszönjük türelmüket, és a Cisco képviseletében elnézést kérünk bármilyen
kényelmetlenségért, amit az ideiglenes felfüggesztés okozhat.
http://www.nonprofit.hu/
----------------------------------------------------------------------------------------=============================================
2. Az ADHAT.HU legfrissebb hírei, információi
=============================================
Telekom Adományvonal március és április hónapban - az idegrendszeri sérült és koraszülött
kisgyermekek gyógyulásáért
2011. március és április hónapban a Gézengúz Alapítványt támogatják azok, akik a 1788-as
Telekom Adományvonalat hívják vagy sms-t küldenek.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/telekom_adomanyvonal_koraszulott_gyermekekert
----------------------------------------------------------------------------------------==================
3. Hazai események
==================
Globális Nevelés Kerekasztal
Március 25-én a Debreceni Művelődési Központban.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/globalis_neveles_kerekasztal
----------------------------------------------------------------------------------------Önkéntes Nap az ELTE-PPK-n
az Add Tovább ELTE! Csapata szervezésében, március 8-án.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/onkentes_nap_elte_ppk
----------------------------------------------------------------------------------------==============
4. Hazai hírek
==============
Iskolai kisfilmpályázat az Önkéntesség Európai Éve alkalmából
A Külügyminisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közös
kisfilmpályázatot hirdetett diákok számára az Önkéntesség Európai Éve 2011 program
keretében. A "Forgasd a világot!" elnevezésű kezdeményezés célja, hogy a fiatalok körében
népszerűsítse az önkéntesség és az aktív állampolgárság pozitív hatásait.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/kisfilmpalyazat_onkentesseg_europai_eve_alkalmabol
----------------------------------------------------------------------------------------Idén összeomolhat az állami természetvédelem?
"A korábbi, 3 milliárd forintos költségvetési juttatás 1,7 milliárdra való csökkentése
esetén 2011-től gyakorlatilag megszűnne a természet állami szintű védelme."
http://www.nonprofit.hu/
----------------------------------------------------------------------------------------Márciustól civil fogyasztóvédelmi irodákat működtet a PSZÁF
A Felügyelet a bírságbevételekből támogatja az irodák munkáját, az Fogyasztóvédők
Magyarországi Egyesülete pedig vállalta, hogy a rendelkezésre álló 30 millió forintból
nyolc nagyvárosban egy éven keresztül tanácsadó irodákat üzemeltet...
http://www.nonprofit.hu/?q=content/civil_fogyasztovedelmi_irodakat_mukodtet_pszaf
----------------------------------------------------------------------------------------20 éves a Magyar Hospice Alapítvány,

mely 1991-ben Polcz Alaine közreműködésével alakult meg. Céljainak megfelelően a
rákbetegek számára elviselhetővé és emberhez méltóvá teszi életük utolsó szakaszát.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/20_eves_magyar_hospice_alapitvany
----------------------------------------------------------------------------------------20 szervezet tiltakozik a kulturális zárolások ellen
A miniszterelnöknek és a szaktárcák vezetőinek írt levélben hiányolják az egyeztetéseket
a több százezer hivatásos és amatőr művész életét befolyásoló kérdésben...
http://www.nonprofit.hu/?q=content/20_szervezet_tiltakozik_kulturális_zarolasok_ellen
----------------------------------------------------------------------------------------Megnyerte az MMKA elleni pert az Index
A Fővárosi Bíróság február 22-i tárgyalásán első fokon megítélték az Index és a TASZ
keresetét, mellyel a Magyar Mozgókép Közalapítványt perelték be közérdekű adat közlésének
megtagadása miatt.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/megnyerte-az-mmka-elleni-pert-az-index
----------------------------------------------------------------------------------------Változik a nonprofit szektor jogi szabályozása
A kormány szándékai szerint a civil szervezeteknek újra kell regisztráltatniuk magukat a
bíróságoknál a második félévben. Latorcai Csaba jelezte: most háromféle nyilvántartás
létezik, de mindegyik mást tartalmaz.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/valtozik_nonprofit_szektor_jogi_szabalyozasa
----------------------------------------------------------------------------------------=================
5. Külföldi hírek
=================
3. Nemzetközi Adományszervezési Fesztivál 2011
A rendezvény színhelye Prága, április 13. és 15. között.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/international-fundraising-festival-2011
----------------------------------------------------------------------------------------============================================
6. Pályázati lehetőségek itthon és külföldön
============================================
Az év támogatottja 2011
http://www.nonprofit.hu/?q=content/az_ev_tamogatottja_2011
----------------------------------------------------------------------------------------Grundtvig: Időskorú önkéntes projektek - Önkéntesség Európában 50+
http://www.nonprofit.hu/?q=content/grundtvig_idoskoru_onkentes_projektek
----------------------------------------------------------------------------------------Pályázat nyomtatott, rendszeres időközönként megjelentetett tájékoztató kiadvány (újság)
kiadásának támogatására
http://www.nonprofit.hu/?q=content/palyazat_nyomtatott_kiadvanyok_tamogatasara
----------------------------------------------------------------------------------------Pályázat a társadalmi integrációért
http://www.nonprofit.hu/?q=content/palyazat_tarsadalmi_integracioert

----------------------------------------------------------------------------------------Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése
http://www.nonprofit.hu/?q=content/rehabilitacios_szolgaltatasok_fejlesztese
----------------------------------------------------------------------------------------Akkreditációs felhívás tanácsadó szervezetek részére
http://www.nonprofit.hu/?q=content/akkreditacios_felhivas_tanacsado_szervezeteknek
----------------------------------------------------------------------------------------Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai,
természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére
http://www.nonprofit.hu/?q=content/kepzes_tartalomfejlesztes_kepzok_kepzese
----------------------------------------------------------------------------------------======================
7. Hasznos web kikötők
======================
ENSZ - civil szervezetek
Az ENSZ Közkapcsolati Részlege a részleggel partnerséget kialakító nem kormányzati
szervezeteket széles körű információval látja el...
http://www.nonprofit.hu/?q=content/ensz_civil_szervezetek
----------------------------------------------------------------------------------------CivilJutub.hu &mdash; civil videómegosztó
2011. februári videó-válogatás.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/civiljutubhu_2011_februar
----------------------------------------------------------------------------------------======================
8. Képzések, tréningek
======================
Egzisztenciális témakörökben sajátélményű önismereti csoport indul tavasszal (hirdetés)
Rudas János, a "Delfi örökösei: önismereti csoportok " és a "Javne örökösei: fejlesztő
tréningcsoportok " c. ismert kézikönyvek szerzője
sajátélményű önismereti csoportot indít tavasszal egzisztenciális témakörökben: HALÁL,
SZABADSÁG, MAGÁNY, ÉLET ÉRTELME.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/sajatelmenyu_onismereti_csoport_indul_tavasszal
----------------------------------------------------------------------------------------==============
9. Olvasnivaló
==============
Közösség és részvétel - A közösségfejlesztés és a közösségi munka gyakorlatának elmélete
"Ez a könyv olyan szakmai kérdésekkel foglalkozik, amelyek eddig legfeljebb csak
elemeiben jelentek meg a közösségfejlesztés és a közösségi munka hazai
szakirodalmában."/Vercseg Ilona/
http://www.nonprofit.hu/?q=content/kozosseg_es_reszvetel
----------------------------------------------------------------------------------------A vállalati önkéntesség a kölcsönös tanulás terepe

"Fontos, hogy a felmerülő igények és a vállalat segítőszándéka találkozzék. A hazai
gyakorlat azonban még nem tart itt, hanem kampányszerű, egyszeri, szaktudást nem igénylő
fizikai munkanapokban merül ki."
http://www.nonprofit.hu/?q=content/vallalati_onkentesseg_kolcsonos_tanulas_terepe
----------------------------------------------------------------------------------------==================================
10. Pest megyei és budapesti hírek
==================================
A Budapesti és Pest megyei Regionális Civil Szolgáltató Központ
szeretettel várja a márciusi rendezvényeken az érdeklődő civilszervezetek
képviselőit! Bővebben:
http://www.nonprofit.hu/pest
----------------------------------------------------------------------------------------Civil működési pályázat - 2011. év első félév
http://www.nonprofit.hu/?q=content/civil_mukodesi_palyazat_2011_1_felev
----------------------------------------------------------------------------------------Önkéntes programok Budapest Zöldterületein
A Főkert Nonprofit Zrt. március hónaptól minden pénteken, illetve havonta egy szombaton
önkéntes napot tart Budapest számos parkjában, zöld területein.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/onkentes_programok_budapest_zoldteruletein
----------------------------------------------------------------------------------------===============
11. Egyéb hírek
===============
Pályázat recenziók készítésére
A negyedévente megjelenő Civil Szemle folyóirat elsősorban a politológiai, szociológiai,
közgazdaságtani és multidiszciplináris doktori iskolák hallgatói számára hirdetett
pályázatot azzal a céllal, hogy publikációs lehetőséget nyújtson a fiatal kutatók
részére.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/palyazat_recenziok_keszitesere
----------------------------------------------------------------------------------------======================
12. Helyi programokból
======================
&ldquo;Lehet másként!&rdquo; - V. Regionális Civil Foglalkoztatási Konferencia
Miskolcon, március 10-én.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/lehet_maskent_konferencia
----------------------------------------------------------------------------------------Információs nap az önkéntességről
Debrecenben, március 11-én.
http://www.nonprofit.hu/?q=content/informacios_nap_onkentessegrol_debrecenben
----------------------------------------------------------------------------------------========================================
13. Álláslehetőségek itthon és külföldön

========================================
munkatárs
Az Ec-Pec Alapítvány álláshirdetése:
http://www.nonprofit.hu/?q=content/munkatars_ecpec
----------------------------------------------------------------------------------------Communications Associate
A NESsT munkatársat keres:
http://www.nonprofit.hu/?q=content/communications_associate_nesst
----------------------------------------------------------------------------------------munkatárs
AZ Energiaklub álláshirdetése:
http://www.nonprofit.hu/?q=content/munkatarsak_energiaklub
----------------------------------------------------------------------------------------Finance Manager
Az ISSA munkatársat keres:
http://www.nonprofit.hu/?q=content/finance_manager_issa
----------------------------------------------------------------------------------------Adománygyűjtési vezető
A Greenpeace álláshirdetése:
http://www.nonprofit.hu/?q=content/adomanygyujtesi_vezeto_greenpeace
----------------------------------------------------------------------------------------pénzügyi-gazdasági vezető
A Tudatos Vásárlók Egyesülete munkatársat keres:
http://www.nonprofit.hu/?q=content/penzugyi_gazdasagi_vezeto_tve
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------============================== VÉGE ============================
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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.
================================================================

