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Könyvbörze a Civil Központban! Meghosszabbítva!

Felajánlásnak köszönhetően mintegy 1000

db könyv került  a megyei  Civil  Közösségi

Szolgáltató  Központ  tulajdonába.  A

könyvekről  részletes  adatbázisunk  nincs,

de  vannak  közöttük  szépirodalmi  művek,

gyermekkönyvek,  ifjúsági  könyvek,

szórakoztató  irodalmi  alkotások stb.  Ezen

könyveket  a  Civil  Központok  országos

hálózata  közintézményeknek,  oktatási

intézményeknek,  civil  szervezeteknek  és

magánszemélyeknek ajánlja fel. A könyvek

megtekintésére  és  átvételére  irodánk

nagytermében  augusztus  11.  illetve

augusztus 15. és …

olvasd tovább

Civil Szervezeti Vezető Workshop
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A  Hajdú-Bihar  Megyei  Civil  Közösségi

Szolgáltató  Központ,  a  Civil  Központok

országos  hálózatával  és  a

Miniszterelnökséggel  együttműködve  Civil

Szervezeti  Vezető  Workshopot szervez. A

képzésen való részvétel díjmentes. Képzés

formája,  menete:  A  képzés  10  online

(Google  Meet)  és  2  személyes  (megyei

Civil  Központ)  alkalomból  tevődik  össze

2022.  szeptember  5.  és  november  24.

között.  Érintett  témák  és  részletek  ITT

megtalálhatók.  Jelentkezni:  A

civil.kem@mntkem.hu címen …

olvasd tovább

SZJA 1% fogadása
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Azon civil szervezetek, melyek a következő

évben  részesülni  kívánnak  az  1%-os

felajánlásokból az adott év szeptember 30-

áig  kell  elektronikus  úton  regisztrációs

kérelmet  benyújtaniuk  az  adóhatósághoz.

A regisztráció visszavonásig érvényes. Az

adatlap  kitöltésére  várhatóan  szeptember

1. és szeptember 30. között lesz lehetőség

az  Általános  Nyomtatványkitöltő  Program

(ÁNYK)  használatával.  A  kitöltéskor  a

szervezetnek feltétlenül meg kell jelölnie az

szja 1%-os összeg fogadására …

olvasd tovább

Közösségi szemétszedés a Turul Miner's Sportegyesület

szervezésében!

A Turul Miner's Sportegyesület felhívása

2022. augusztus 13-án harmadik alkalommal szervezzük meg Civil Közösségi

Szemétszedésünket a Turul Emlékműnél. Szeretnénk ha Önök is képviseltetnék magukat

egy „csapattal”. Elsődleges célunk a rendezvénnyel hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy

óvjuk a környezetünket, illetve hogy ne terheljük még tovább azzal is, hogy szinte soha le

nem bomló anyagokkal szórjuk tele. Amennyiben részt vesznek a rendezvényen, kérem

jelezzenek vissza üzenetben.

A résztvevő (csatlakozó) szervezeteket megjelenítjük az esemény oldalán is.

Mellékelem az esemény FB posztját is, itt minden fő információ olvasható!

https://www.facebook.com/events/970151050390967?ref=newsfeed
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Köszönjük a Szervezők nevében válaszát!

Turul’s Miners Sportegyesület

Kék Tigrisek Sportegyesület

10 Millió Fa Mozgalom Tatabánya

Tiszta Tatabányáért Egyesület

Tatai medence OCR és terepfutó sportegyesület

Visszatekintés

Esélyórák nyári táborokban II.

Július  végén  -  augusztus  elején

folytatódtak tábori esélyóráink, érzékenyítő

programjaink.  Autizmus,  látás-,

hallássérültség,  általános tolerancia volt  a

téma:  ����Művelődési  Ház,  Leányvár  ����

Művelődési  Ház,  Piliscsév  ����Puskin

Művelődési Ház, Tatabánya ����Művelődési

Ház,  Szákszend  ����Herman  Ottó  Iskola,

Tatabánya ����Peron Nyári Tábor, Tata ����

Erdei  Iskola,  Környebánya  S  Súrra  a

"legszebb fekvésű  faluba" is ellátogattunk,

ahol  az  Erzsébet-táborban,  valamint  a

Dália Lovasudvar által …

olvasd tovább

Bemutatkozási lehetőség civil szervezeteknek!
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Kedves Partnereink!

Az eddigiekhez hasonlóan havi hírleveleinkben továbbra is szeretnénk bemutatni a megyei

civil szervezeteket.

Amennyiben  szeretné,  hogy  az  Ön  által  képviselt  civil  szervezet  is  megjelenjen

hírlevelünkben e-mail címünkre küldje el civil szervezeti bemutatkozóját és pár fotót a civil

szervezetről.

E-mail cím, amire várjuk a bemutatkozót: civil.kem@mntkem.hu

Civil programok a megyében!
Civil Szervezeti Vezetők figyelem!

A Civil Közösségi Szolgáltató Központ a civil szervezetek bemutatkozásán túl, hírlevélben

szeretné népszerűsíteni az aktuális megyei civil szervezeti programokat, eseményeket is.

Amennyiben szeretné,  hogy az Ön által  képviselt  civil  szervezet  programja hírlevelünkbe

bekerüljön, kérjük jelezze nekünk e-mailben: civil.kem@mntkem.hu

Várjuk az esemény ajánlókat (linkek, digitális plakátok, közösségi média posztok stb.

formájában)!

Közelgő események
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Járási Civil Pontok



Hírlevél – 2022. augusztus

Komárom-Esztergom Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

2800 Tatabánya, Kós Károly utca 2.

Telefon: 06-34/787-242, 20/236-2553

E-mail: civil.kem@gmail.com, honlap: www.mntkem.hu
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