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Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szí-

veskedjenek eljuttatni 

számunkra a tárgyhavi 

programjaikat, (JPEG 

vagy PNG és Word 

formátumban) melye-

ket feltöltünk a hírle-

veleink elejére, egy ke-

retbe. Ezen határidő 

figyelembe vétele miatt 

a hírleveleinket min-

den hónap 5. napja 

után küldjük meg a 

civil szervezetek szá-

mára. 

A tartalomból 

     Közelgő események 
az online  Adventi Civil Börze virtuális kapui be-

zárulnak! 

2020. december 23. 
Utolsó lehetőség, hogy támogassuk a Csongrád-Csanád 

megyében dolgozó két Alapítványt! 

 
Bővebben a 3. oldalon. 
 

 Kedves Civil Szervezeti Képviselők és 
Olvasóink! 

 
Vigyázzanak Magukra! 

 

Címlap, közelgő ese-

mények 

 
 

1. 

Pályázati információk 
 
2. 
 

Közérdekű hírek 3. 

 
Hasznos információk 

 

 

4. 
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PÁLYÁZATOK 

Legyen stabil támogatói bázisod!  

A járványügyi vészhelyzet kihívások elé állítja a civilek forrásteremtő törekvé-

seit is. A Magyar Fundraising Akadémia a maga eszközeivel, partnerei 

részvételével igyekszik segíteni. 

Az MFA segítségével most új szintre emelheted civilszervezeted forrásteremtési képességét: támogató partnereink bevo-

násával pályázatot hirdetünk pro bono adománygyűjtő kampány megvalósítására 10,000 db-os postai adomány-

gyűjtő hírlevél kiküldésével, magánszemély címzetteknek, egy több száz fős támogatói bázis létrehozását célozva. 

A munka dandárja, a kampány megvalósítása és a költségek finaszírozása a mi dolgunk, míg a befolyó adományokat Te 

a cél szerinti tevékenységedre fordítod. 

De nem is ez a legnagyobb érték: a kampány végén egy több száz fős elkötelezett támogatói kört kapsz, akik ezentúl 

megszólíthatóak, mögötted állnak és tartósan számíthatsz a segítségükre! 

Ami még fontosabb: egy kipróbált, fenntartható módszerhez jutsz, megszerzed a tudást, hogyan bővítsd tovább támogatói 

bázisodat. 

Szóval mit is nyerhetsz? Némi halat, egy erős hálót és egy halászati kisokost is még mellé  . Vesztenivalód? Az nincs! 

Küldd el pályázati anyagodat december 21-ig az info@fundraisingakademia.hu-ra. 

Pályázatunk nyertese(i) javára az MFA és partnerei megvalósítanak egy 10.000 db-os induló adománygyűjtő toborzó kam-

pányt 2021-ben. A kedvezményezette(ke)t semmilyen költség nem terheli, az MFA és partnerei biztosítanak mindent: cím-

lista, kreatív tervezés, szövegírás, postai díjak fedezete, adatok feldolgozása, stb… A befolyó adományok a kedvezménye-

zett(ek) bankszámlájára érkeznek. 

A kedvezményezett civilszervezet(ek)et gondos mérlegelést követően, objektív szempontrendszer alapján, pályázat útján 

választjuk ki, szakmai zsűrire bízva a döntést. 

bővebben és forrás: https://fundraisingakademia.hu/2020/11/29/adomanyozok-ajandekba-palyazat/ 

 

SozialMarie Pályázati felhívás 2021 

A 15 legjobb társadalmi innováció 2021. május 1-én Bécsben veheti át a SozialMarie Díjat.  

Az első három nyertes 15.000 euró, 10.000 euró és 5.000 euró díjazásban ré-

szesül, míg további 12 díjazott projektenként 2.000 euró elismerést kap. 

Ki pályázhat? 

Magánszemélyek, a civil társadalom (informális csoportok, nonprofit szerve-

zetek, társadalmi vállalkozások), az üzleti szektor, és a közszféra által megvalósított projektek jogosultak a pályázásra. 

Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Horvátország egész területéről lehet pályázni. 

Szlovéniában megvalósuló projekteknél csak a Bécs 300 kilométeres körzetében működő innovációkkal lehet pályázni. 

Mivel lehet pályázni? 

A SozialMarie a sikeresen megvalósult társadalmi hatással bíró innovatív projektek díja. A benyújtott projekteknek érté-

kelhető eredményeket kell tudni felmutatni, ugyanakkor még futniuk kell. A lezárt és még csak ötlet stádiumban lévő pro-

jekteket nem fogadjuk el. 

A projekt innovációs szempontból feleljen meg a SozialMarie Társadalmi Innováció Kritériumrendszerének. 

A pályázatoknak eleget kell tennie a pályázati feltételeknek. 

Hogyan lehet pályázni? 

A pályázatot a pályázati űrlapon kell benyújtani. 

A teljes pályázati anyagot két nyelven kell benyújtani: a beküldési területnek megfelelő nemzeti nyelven ÉS külön angol 

nyelven. Kivétel: Szlovénia, Lengyelország és Németország esetében elegendő csak az angol verzió. 

A pályázatokat 2021. január 19-én 23:55 percig lehet benyújtani. A sikeres pályázati benyújtást e-mailben igazoljuk 

vissza.   

bővebben és forrás:https://www.sozialmarie.org/hu/palyazat 

https://fundraisingakademia.hu/2020/11/29/adomanyozok-ajandekba-palyazat/
https://www.sozialmarie.org/hu/palyazat
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2020. december 23-án  zárulnak a virtuális kapuk! 

ONLINE ADVENTI CIVIL BÖRZE 
.  

Ebben az évben a Pandémia nem teszi lehetővé a hagyomáyos ADVENTI vásárok megtartását. 

A Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya az országban működő 20 Civil 

Központtal együttműködve lehetőséget biztosít a civil szervezetek adventi adománygyűjtéséhez az Ad-

venti Civil Börzével, amely az online térbe költöztette a civil szervezetek karácsonyi kampányait. 

Részletek: 

https://civil.info.hu/kezdolap/kampanyok/tudnivalok_az_adventi_civil_borzerol/index.html 

Online Adventi Civil Börze 

Szalay-Bobrovniczky Vince, civil és társadalmi kapcsolatokért helyettes államtitkár szavaival, ajánlásával: 

„A civil élet bámulatos dolgokra képes. A szeretet ünnepén segítsünk azoknak, akik Önökön segíteni szeretné-

nek és segíteni is tudnak.” 

A teljes rövidfilm Szalay-Bobrovniczky Vincével::https://youtu.be/Fm-E5Qpk1zo 

Rúzsa Magdi szavaival, ajánlásával:  

„Ezek a gesztusok azok, amelyek a legtöbbet érnek... Hiszek abban, hogy a sok kis lépéssel is igazából hatal-

masakat tudunk lépni!” 

A teljes rövidfilm Rúzsa Magdival: https://www.youtube.com/watch?v=ApGoqkIeSIU 

CsongrádCsongrádCsongrád---Csanád megyében az idei évben, két szervezet vesz részt adománygyűjtő kampányá-Csanád megyében az idei évben, két szervezet vesz részt adománygyűjtő kampányá-Csanád megyében az idei évben, két szervezet vesz részt adománygyűjtő kampányá-

val a programban. val a programban. val a programban.    

A szegedi FATIMA HÁZ ALAPÍTVÁNY bemutatkozó anyaga a,  

https://civil.info.hu/kezdolap/kampanyok/index?o=181  

 

A makói „ÚJ VILÁG” Alapítvány bemutatkozó kisfilmje pedig a, 

https://civil.info.hu/kezdolap/kampanyok/index?o=183 oldalon tekinthető meg. 

Ismerje meg a szervezeteket és támogassa az Alapítványokat, hogy folytatni tudják munkájukat a Csongrád-

Csanád megyei közösségért, a szociálisan rossz helyzetben lévőkért! 

Az adományozás módja: 

Bármely magán- és jogi személy adományozhat bármekkora összeget.  

Az adományozás banki átutalással történik, a közleménybe az „Adventi Civil Börze” (vagy röviden 

„ACB”) megjegyzést szükséges beírni.  

Egy adományozó akár több, neki tetsző és a bemutatkozás során számára meggyőző szervezetnek adomá-

nyozhat.  

Az adományt fogadó szervezet utaláshoz szükséges adatai a kampányfelületen, illetve a szervezet honlap-

ján találhatóak. Javasoljuk, hogy az ajándéktárgyakkal kapcsolatban az adományozó keresse fel az ál-

tala kiválasztott civil szervezetet a megadott elérhetőségen keresztül. 

Köszönjük az adományaikat az Alapítványok nevében! 

http://recic.hu/csongrad/umbraco/Részletek:%20https:/civil.info.hu/kezdolap/kampanyok/tudnivalok_az_adventi_civil_borzerol/index.html
https://youtu.be/Fm-E5Qpk1zo?fbclid=IwAR39miIaocDejn_X7yvGtQSFm5Nz7kxSUhhJdRRipHNVgxtFcaU6YL-0gBE
https://www.youtube.com/watch?v=ApGoqkIeSIU
https://civil.info.hu/kezdolap/kampanyok/index?o=181
https://civil.info.hu/kezdolap/kampanyok/index?o=183


Idén 30 éves a Tankcsapda, 
Országos Jubileumi Turné 

 

HASZNOS INFORMÁCIÓ  
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 A civil szervezeteket is érinti a 2020. november 16-án kihirdetett 502/2020. számú Kormányrendelet 

2020. november 16-án, a Magyar Közlönyben kihirdetésre került a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegye-

sítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. 

rendelet, mely 2020. november 17-én lépett hatályba.  

A kormányrendeletet  

• a hatálybalépése napján folyamatban lévő eljárásokban 

• a hatálybalépését megelőzően, de a veszélyhelyzet kihirdetését követően lejárt határidők esetében is alkalmazni 

kell.  

A rendelet azon személyek esetében is alkalmazandó, akik megbízatása, kinevezése, illetve választott tisztsége a 

veszélyhelyzet kihirdetését követően, de a rendelet hatálybalépését megelőzően szűnt meg, feltéve hogy a rendelet 

hatálybalépéséig más személyt nem választottak meg. 

A kormányrendelet Magyar Közlönyben közzétett tartalma itt érhető el: 

https://birosag.hu/.../502-2020.%20Korm.%20rendelet.pdf 

forrás: birosag.hu 

 

Dolgozhat-e egy civil szervezetnél tevékenykedő önkéntes a kijárási tilalom (este 20 

óra és reggel 5 óra között) időtartama alatt? 

Fenti kérdésre koronavirus.gov.hu egyik munkatársa az alábbi választ adta: 

  

"Megbízási szerződéses, önkéntes, és egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyek számára is lehetséges igazolást 

kiállítani. Jelen esetben nem a foglalkoztatás jogviszonya a mérvadó, hanem a munkavégzési cél hitelt érdemlő iga-

zolása. Az igazolás követelményei az alábbi felületen találhatóak: https://kormany.hu/hirek/kijarasi-tilalomrol-szolo-

igazolas  

 A fentiek hivatalos állásfoglalásnak nem minősülnek. 

 A koronavirus.gov.hu ügyfélszolgálata jelenleg is várja az ORFK állásfoglalását az önkéntesek munkavégzésének 

igazolásának formai követelményeiről.  

Az állásfoglalás megérkezéséig az önkéntesek jelenleg önkéntes szerződéssel tudják 

igazolni munkavégzésüket." 

 

KÉREM, 
Like-ja, kövesse oldalunkat 

 

 

 

        https://www.szo-ter.hu/ 
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