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

eljutó hírlevelének 271. 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 9. (csütörtök). 
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NIOK közlemény  
 

Újabb árcsökkenés a CivilTech programban!  

Május 1-jétől árfolyamváltozás miatt csökkentek a CivilTech programban elérhető termékek 

árai! Aktuális áraink a leggyakrabban rendelt szoftverekre: 

 Windows Server 2008 Standard Edition: 7.400 Ft+ Áfa  

 Windows7 Enterprise Upgrade 64-Bit: 2.220 Ft+ Áfa  

 Office Professional Plus 2010: 5.735Ft+ Áfa  

 Windows7 Professional Upgrade 32-Bit: 2.220 Ft+ Áfa  

 Small Business Server 2011 Stand. Ed.: 10.360 Ft+ Áfa  

És még egy jó hír: a Cisco Adományozói Program április 25-étől újra elindult, így ismét 

lehetőségük van feladni rendeléseiket a Cisco katalógusából! Az árakról illetve a 

termékekről a CivilTech program termékkatalógusából tájékozódhatnak: 

Tovább 

 

Honlaphat képzés 

Még lehet jelentkezni a Honlaphat - honlapkészítő civil szervezeteknek rendszer képzésére. 

A rendszert civil szervezetek regisztrációval egyénileg is használhatják, de képzéseinken segítünk létrehozni 

szervezetének weboldalát. 

http://www.civiltech.hu/product


 

A Szolnoki Civil Szolgáltató Központban tartandó képzésekre jelentkezhet Fehérváry Árpádnál, a 

fehervary@ciszok.t-oline.hu, 

 

győri képzési helyszínre –a Unitedway Kisalföld Alapítványnál a unitedway@unitedway.t-online.hu, 

 

budapesti képzésre az ecivil@niok.hu email címen. 

 

Képzéseket a jelentkezések szerint indítunk. 

További információk: www.honlaphat.hu 

A programot az NCA támogatásával valósítjuk meg.  

Az ADHAT.HU legfrissebb hírei, információi  
 

A Vodafone Magyarország főállású angyalokat keres 

Kedves civil szervezeti munkatárs! 

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. 

Amennyiben ismersz valakit, akinek van egy, a társadalom érdekeit szolgáló álma, és akivel civil szervezeted 

szívesen dolgozna együtt annak érdekében, hogy az meg is valósuljon, kérünk, hívd fel a figyelmét pályázatunkra. 

Tovább 

Hazai események  
 

Formáljuk Európát II — Részvételi és utazási lehetőség! 

Hallott már a virtuális Európai Civil Társadalom Házáról? 

Tudja, hogy hogyan hallathatja hangját az Európai Unióban? 

Tudja, hogy milyen panaszokkal fordulhat az Európa Bizottsághoz? 

Hogyan adhat be petíciót az Európai Unió felé? 

Milyen kérésekkel fordulhat az Európai Ombudsmanhoz? 

Hogyan juthat dokumentumokhoz? 

Ismeri az állampolgári kezdeményezések jogát? 

2011. június 4-én, Budapesten lehetősége lesz az érdeklődőnek ezen kérdéseket 

megvitatni, és javaslatokat megfogalmazni a megjelent állampolgárokkal, 

civilszervezetekkel, szakértőkkel együtt. Ráadásul 2011. augusztus 31. és szeptember 2. 

között 10 főnek lehetősége lesz Brüsszelben egy nemzetközi tanácskozáson is részt venni. 

Tovább 

Európai Civil Találkozó 2011 

Még lehet regisztrálni az Európai Civil Találkozó 2011 című konferenciára, 

amelyre június 5-7. között kerül sor Budapesten. 

Az Európai Civil Találkozó a magyar EU-elnökség és az Európai Unió kiemelt érdeklődésre 

számot tartó, hivatalos civil társadalmi rendezvénye, amelyre mintegy 400 civil 

résztvevőt várunk hazánkból, más uniós tagállamokból és a Nyugat-Balkán országaiból. A 

http://nonprofit.hu/?q=content/foallasu_angyalok_kerestetnek
http://www.nonprofit.hu/?q=content/formaljuk_europat_2


konferencia vezérfonala az aktív európai uniós polgárság gondolata, melyet a konferencia 

négy témára bontva, plenáris ülések és szekcióülések formájában vitat meg. 

Tovább 

 

Meghívó az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma következő 

ülésére június 6-án, Budapesten. 

Tovább  

Társadalmi Vállalkozások Napja 

A NESsT Magyarországon első ízben rendezi meg a „Társadalmi Vállalkozások Napját” 2011. június 3-án. 

Tovább 

 

Meghívó az NCA Tanácsának következő ülésére 

2011. június 2-án, a Wekerle Sándor Alapkezelő tárgyalójában. 

Tovább 

 Hazai hírek  

 

Egyesült államokbeli diákok önkéntes munkalehetőséget keresnek!  

A délelőttönkénti elméleti oktatás a társadalmi vállalkozást és a civil szférát ismerteti 

meg a diákokkal, délutánonként pedig önkéntes munkát végeznének helyi civil 

szervezeteknél. 

Budapesti vagy főváros környéki fogadó szervezetek jelentkezését várják. 

Tovább 

 

Társadalmi egyeztetésen két környezetfejlesztési témájú pályázat 

Június 7-ig véleményezhető a közép-dunántúli és a dél-dunántúli régióban megjelenő környezetfejlesztési témájú 

pályázat. 

Tovább 

Külföldi hírek 
 

II. Ifjúsági Konvenció az Önkéntességről 

Az Önkéntesség Európa Évéhez kapcsolódva többnapos (szeptember 7 - 11) rendezvényt: szakmai konferenciát és 

kiállítást szervez az Európai Ifjúsági Fórum európai ernyőszervezet Brüsszelben. Az ifjúság és az önkéntesség 

mellett a rendezvény kiemelt témája lesz a Kínával folytatott ifjúsági kapcsolatok, és ekkor ünnepli fennállásának 

15. évfordulóját a szervező szervezet is. 

Tovább 

Pályázati lehetőségek itthon és külföldön  

A magyar kultúráért és oktatásért pályázat 2011 

Tovább 

Gyermekbiztonsági prevenciós programok  

Tovább  

http://www.nonprofit.hu/?q=content/europai_civil_talalkozo_2011
http://www.nonprofit.hu/?q=content/nca_ohck_ules_2011_06_06
http://nonprofit.hu/?q=content/tarsadalmi_vallalkozasok_napja
http://nonprofit.hu/?q=content/meghivo_az_nca_tanacs_kovetkezo_ulesere_2011_06_02
http://www.nonprofit.hu/?q=content/amerikai_diakok_onkentes_lehetoseget_keresnek
http://nonprofit.hu/?q=content/tarsadalmi_egyeztetesen_ket_kornyezetfejlesztesi_temaju_palyazat
http://nonprofit.hu/?q=content/ii_ifjusagi_konvencio_az_onkentessegrol
http://nonprofit.hu/?q=content/magyar_kulturaert_es_oktatasert_palyazat_2011
http://www.nonprofit.hu/?q=content/gyermekbiztonsagi_prevencios_programok


Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése  

Tovább 

Pályázat számítástechnikai eszközökre 

Tovább 

 

Együttműködések magyar szakképző iskolák között 

Tovább 

 

Pályázat kiemelt művészeti célok megvalósítására - zenekarok és énekkarok 

Tovább 

 

Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon 

keresztül 

Tovább 

 Olvasnivaló 

 

Bizalmatlanság és individualizmus az önkéntesség útjában 

Az önkéntesség olyan, mint egy szakma: ki kell tanulni - hangzott el többek között a Közösség a társadalmi 

felelősségvállalásban című csütörtöki konferencián. Az esemény csupán a kezdete az idei konferenciasorozatnak, 

melytől azt várják, hogy az önkéntesség hazánkban is népszerűbbé válik. Ehhez azonban szükség lenne szakértői 

gárda kialakítására és a társadalmi szemléletváltásra. 

Tovább 

 

Véget kell vetni a civil mutyinak mindörökre 

Számtalan törvénytelenség jellemezte a civilszervezeteknek nyújtott támogatás elosztását az elmúlt években, az 

érintettek egymást vagy előre kiválasztott egyesületeket, alapítványokat juttattak pénzhez – mondta Csizmadia 

László, a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) Tanácsának elnöke. 

Tovább 

Pest megyei és budapesti hírek  
 

Városligeti Gyermeknap 

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) a Fővárosi Önkormányzattal közösen immár huszonegyedik éve 

rendezi meg kétnapos, ingyenes gyermeknapi rendezvénysorozatát a budapesti Városligetben, 2011. május 28-29-

én, szombat-vasárnap. 

Tovább 

 

Elmozdulni látszik a holtpontról a hajléktalanellátás ügye 

Elkészült a főváros új hajléktalanellátási koncepciója, a dokumentum szerint az önkormányzat várhatóan a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálattal és a Menhely Alapítvánnyal köt szerződést a feladatok ellátására 

Tovább 

 

Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon 

http://www.nonprofit.hu/?q=content/integralt_kis_es_mikrotersegi_oktatasi_halozatok
http://nonprofit.hu/?q=content/palyazat_szamitastechnikai_eszkozokre
http://nonprofit.hu/?q=content/egyuttmukodesek_magyar_szakkepzo_iskolak_kozott
http://nonprofit.hu/?q=content/palyazat_kiemelt_muveszeti_celok_megvalositasara_zenekarok_es_enekkarok
http://nonprofit.hu/?q=content/eliteltek_visszavezetese_tarsadalomba
http://nonprofit.hu/?q=content/bizalmatlansag_es_individualizmus_az_onkentesseg_utjaban
http://nonprofit.hu/?q=content/veget_kell_vetni_civil_mutyinak_mindorokre
http://nonprofit.hu/?q=content/varosligeti_gyermeknap
http://nonprofit.hu/?q=content/elmozdulni_latszik_holtpontrol_hajlektalanellatas_ugye


keresztül  

Tovább 

Egyéb hírek  
 

Határtalanul! 2011 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Apáczai Programigazgatósága pályázati felhívást hirdet erdélyi, felvidéki, 

délvidéki és kárpátaljai iskolai utazásokra 

A Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre című felhívás keretében az alapfokú oktatás 7. osztályos tanulói 

külhoni utazásai támogathatók. 

Tovább 

Helyi programokból  
 

Civil bemutatkozás: MI-KOR fesztivál a belvárosban 

A civil szervezetek beveszik a miskolci belvárost június elején egy teljes napra, és különböző produkciókkal 

szórakoztatják majd a helyieket és a városba érkezőket. 

Tovább 

Álláslehetőségek itthon és külföldön  
 

szociális munkás  

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szociális munkást keres most nyíló miskolci 

központjába. 

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 

  

 

http://nonprofit.hu/?q=content/eliteltek_visszavezetese_tarsadalomba_tamop_kmr
http://nonprofit.hu/?q=content/hatartalanul_2011
http://nonprofit.hu/?q=content/civil_bemutatkozas_mi_kor_fesztival_belvarosban
http://www.nonprofit.hu/?q=content/szocialis_munkas_kek_vonal
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