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III. Civil Nap (MIskolc, Erzsébet tér, 2018. május 19. 14.00-18.00

óra
 

 
 Idén harmadik alkalommal szervezi meg Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Esély és Részvétel

Közhasznú Egyesület – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Információs Centrum a „Civil Napot”. A Miskolc
Város Ünnepéhez kapcsolódó eseményen résztvevő civil szervezetek síznpadi  produkciókkal, standokkal
várják a látogatókat.

  
Fővédnök: dr. Kiss János alpolgármester

Helyszín: Miskolc Erzsébet tér
 Időpont:  2018. május 19-én, szombaton délután 2 - 6 óra között

  
 Miskolcon több, mint ezer civil szervezet működik E szervezetek között méretüket, céljaikat, tevékenységüket
tekintve jelentős különbségek vannak. Közös vonásuk azonban, hogy annak mértékében tudnak sikeressé
válni, amennyire képesek bizalmat építeni az őket befogadó szűkebb és tágabb közösségben. A rendezvényen
megjelenő résztvevő szervezeteknek lehetőségük lesz városi szinten, közösen megmutatni magukat.
Ugyanakkor egymás és a lakosság visszajelzéseiből lendületet is kapnak a munkájukhoz.

  
 A rendezvényen közel hatvan civil szervezet, közösség jelenik meg. A rendezvény látogatói, ha nem is teljes,
de átfogó képet kapnak arról a munkáról, amit a szervezetek a Miskolc, illetve a Miskolcon élők javára
végeznek. A kavalkád, amelyet ez a civil ünnep kínál, így egyszerre kínál kikapcsolódási, tájékozódási
lehetőséget, vagy konkrét segítséget a résztvevőknek.

 



 

 Fontos határidő: 2018. május 31.  

 

 

Május 31-ig kell elfogadni és letétbe helyezni a civil szervezeteknek az éves beszámolót és a közhasznúsági
mellékletet. A közhasznúsági mellékletet azoknak a szervezeteknek is el kell készítenie, amelyek nem rendelkeznek
közhasznú jogállással. A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet attól függően, hogy a szervezet egyszeres vagy
kettős könyvelést vezet a PK-341, illetve a Pk-342 űrlapon kell benyújtani az Országos Bírósági Hivatal Felé. A
szükséges űrlapok elérhetők az OBH oldalán (ITT).  

Amennyiben a szervezet saját honlappal rendelkezik a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet azon is – legalább 2
évig – elérhetővé kell tenni. 

Ugyanez a határidő vonatkozik a társasági adóbevallás vagy az azt helyettesítő egyszerűsített
adónyilatkozat (TAONY) leadására is. A nyilatkozatot elektronikusan tölthetik ki és nyújthatják be a szervezetek a NAV
felé.

Május végéig adhatják le a szervezetek a 2017-es évről szóló statisztikai jelentésüket. A jelentést elektronikus úton,
az ELEKTRA rendszeren keresztül küldhetik el
 
Szintén május 31. a határideje az szja 1%-os beszámoló leadásának, amelyet 2016-ban folyósított, és 2017-ben
felhasznált 1%-os felajánlások összegéről kell elkészíteni. Amennyiben a szervezet tartalékolja az összeget (legfeljebb
2 év), akkor annak időtartamát és összegét is köteles feltüntetni. A  kötelezettséget a 16KOZ jelű nyomtatványon
elktroniuks úton kell teljesíteni. 

 

 

 
Szakma az Ifjúságért Akadémia (SZIA) III. szemeszter, 2018.

június 21-24.
 

 

http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-nyomtatvanyok


 A Szakma az Ifjúságért Akadémia (SZIA) III. szemeszterére kerül sor 2018. június 21-24. között, Pálházán.
 
A III. szemeszter az eddigi évek hagyományait követve idén is beleépül egy a szervezők által kreált világba, ahol
csapatok vetélkednek majd egymással a pénzvilág lehetőségeinek tárházában.
Az esemény témája az alternatív fenntarthatósági lehetőségek megismerése és elmélyítése, melynek keretei
között az alábbi témákat járják körül a résztvevők:

multik és nagyvállalatok megszólítása - panelbeszélgetés
vállalati CSR és lehetőségei
fundraising alapjai
PR és marketing civil szervezetek számára
szolgáltatásértékesítés - fenntarthatóság

Jelentkezési űrlap:
bit.ly/szia2018 
 
Jelentkezési határidő:

 2018. május 30. (meghosszabbítva!)
  

Részvételi díj:
 10.000 Ft, 

 mely magába foglalja a napi 3-szori étkezést és szállást. A részvételi díjat a
Civil Start Egyesület bankszámlaszámára szükséges átutalni, illetve a jelentkezés csak a részvételi díj befizetésével
együtt érvényes.
 
Bankszámlaszám:

 Civil Start Egyesület
 55100320-12001716 (Korona Takarék)

Szakma az Ifjúságért Akadémia szervező csapata szeretettel vár mindenkit, aki az ifjúságügy érintettje és elmúlt 18
éves, vagy kiemelten érdeklődik a megjelölt témák iránt.
TE SE MARADJ OTTHON! :)

Tel.: +36-30/433-74-58
 E-mail: szia.akademia@gmail.com

A FELHÍVÁS elérhető: ITT

 

 

 
25 év, 25 jótett - Civil szervezetek támogatásával ünnepli

jubileumát a dm! (Pályázati lehetőség)
 

 
  

Törökbálint, 2018. 05.02 - A dm a társadalmi felelősségvállalás területén az elmúlt 25 évben folyamatosan élen
jár jó példáival, a születésnapi jubileum újabb lehetőség arra, hogy segítsen: országszerte 25 civil szervezet
kezdeményezését támogatják az Együtt egymásért társadalmi felelősségvállalás program májusi pályázata
keretében.

A Jótettekkel egy jobb világért pályázat támogatására harmadik alkalommal számíthatnak a civil szervezetek. A vállalat
célul tűzte ki, hogy pályázati programmal segíti azokat a szervezeteket, akik jobbá szeretnék tenni a környezetüket. A jó
ügyek jó alkalmat adnak az összefogásra, a jótettek pedig további jócselekedetekre ösztönöznek. Májustól adhatják be
a civil szervezetek pályázataikat a Jótettekkel egy jobb világért programban a www.dm-egyuttegymasert.hu oldalon, a
vállalat 25 projekt megvalósítását támogatja 500-500 ezer forinttal.

A projektek idén is az alábbi kategóriákhoz kapcsolódhatnak: egészséges életmódra nevelést népszerűsítő programok,
szociálisan hátrányos helyzetben élő családok és gyermekek támogatása, környezettudatos életmódra, szemléletre
nevelés.

A pályázatok online adhatók be a www.dm-egyuttegymasert.hu oldalon 2018. május 2-május 31-ig. A nyertes
pályázatok kiválasztása két fázisban zajlik: szakmai zsűri választja ki a 10 legjobbnak ítélt ügyet, a közönség pedig 15
pályázatnak szavazhat bizalmat a pályázati oldalon júniusban. Így összesen 25 pályázatot díjaz a vállalat.

„Hiszünk abban, hogy a civil szervezetek munkájukkal, törekvéseikkel óriási hatást és változást tudnak indukálni a helyi
közösségek életében, ezt a tevékenységet szeretnénk segíteni a pályázati támogatással” – hangsúlyozta Kanyó
Roland, a dm marketing és PR menedzsere.

A pályázat részletes kiírása elérhető a www.dm-egyuttegymasert. hu oldalon.

A pályázatban a dm együttműködő szakmai partnere a Civil Impact Nonprofit kft.

 

http://bit.ly/szia2018
mailto:szia.akademia@gmail.com
http://www.erke.hu/webgalamb/subscriber.php?download=felhivas.jpg&a={statlink}
http://www.dm-egyuttegymasert.hu/
http://www.dm-egyuttegymasert/


További részletek ITT és ITT

 

 
 
 

 

Elérhetőségeink:

Név: Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület
 Cím: 3530 Miskolc Melinda u. 24. II/3.

 Telefon: 46/611-559

E-mail cím: bazmegye.cic@erke.hu

honlap: www.erke.hu

 

 
 
 Ide kattintva leiratkozhat a hírlevélről!  
 
 
 

 
 
 

http://www.erke.hu/webgalamb/subscriber.php?download=Palyazati_felhivas_es_utmutato__2018_04.24.pdf&a={statlink}
http://www.erke.hu/webgalamb/subscriber.php?download=Jotettekkel_egy_jobb_vilagert.docx&a={statlink}
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