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Decemberi hírlevél 

Civilek a Fiatalokért Egyesület  

 

Kedves Civil Partnereink! 

A Civilek a Fiatalokért Egyesület munkatársai jelen hírlevelünkben kívánunk beszámolni a 2020. 

november hónapban megvalósult eseményeinkről. Hírlevelünkből továbbá értesülhetnek aktuális 

pályázati felhívásokról, illetve egyéb szervezeteket érintő információt is tartalmaz. 

Odaadó Portál 

Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők! 

Tisztelt Szakmai Partnereink! 

 

Kérjük, engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a Civil út Alapítványkezdeményezésére 

létrehozott Odaadó Portált (www.odaado.hu). 

Az alapítvány Odaadó Portál néven hiánypótló és egyben szemléletformáló internetes platformot 

hozott létre, amelynek célja, hogy az idősebb korosztály tagjai az internet segítségével könnyen 

és egyszerűen megtalálják azon vállalkozókat, szolgáltatókat, akik megbízható, megfelelő 

árszintű és minőségű szolgáltatásokat, esetleg idősek, nyugdíjasok számára szóló 

kedvezményeket kínálnak.  

 A weboldalra olyan vállalkozók, szolgáltatók, intézmények és civil szervezetek jelentkezését 

várják, akik a kölcsönös megbecsülés, a biztonság, a méltóság, a türelmes kommunikáció és a 

partneri együttműködés jegyében végzik munkájukat és tekintettel vannak az idősebb emberek 

speciális igényeire is.  

Hasonló szolgáltatások a tengerentúlon és Európában már sikerrel működnek, az alapítvány bízik 

benne, hogy Magyarországon is sikerül meghonosítani a kezdeményezést, amely egyszerre nyújt 

segítséget a szenior korosztály tagjainak és a helyi vállalkozóknak, civileknek is.  

Javasoljuk, hogy látogassa meg a www.odaado.hu honlapot, ahol tájékozódni tud a 

szolgáltatásokról, fel tudja tenni a kérdéseit és lehetőség nyílik az Odaadó Portál szolgáltatói 

csoportjához való csatlakozásra is. 

Forrás: https://www.odaado.hu/ 

 

http://www.odaado.hu/
http://www.odaado.hu/
https://www.odaado.hu/
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Együttműködve a Karitatív Testülettel folyamatosan segítünk az adományok 

eljuttatásában a rászoruló családokhoz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képeket a Civilek a Fiatalokért Egyesület készítette 
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Csatlakoztunk az Ifjúsági Ház mikuláscsomag gyűjtő akciójához!  

 

https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/korhazi-dolgozoknak-adomanyoznak-mikulasra-

4514977/?fbclid=IwAR07ZXqVUkTz8RHhwy1SVP7G4G2X-

tvCefRCQZtx24ehoOztzcHNHvtfkBY##*655555555555555555555555 

 

 

A képeket a Civilek a Fiatalokért Egyesület készítette 
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ADVENTI BÖRZE 

 

2020. december 23-ig tart a meghirdetett online adományozás, melyen ha teheti, kérjük 

adománnyal járuljon hozzá a kampányban részt vevő szervezetek munkájához.  

 

 

 

KARÁCSONYI VÁSÁR ONLINE „KÖNTÖSBEN”  

Rúzsa Magdi és Reviczky Gábor is segíti az Adventi Civil Börze népszerűsítését 

A december 23-ig tartó program keretében összesen 53 civil szervezet sokszínű tevékenységét 

ismerhetjük meg az egész ország területéről. A résztvevő szervezetek adventi adománygyűjtő 

kampányai itt találhatóak:   

https://civil.info.hu/kezdolap/kampanyok/index.htmlb 

 

KÖZLEMÉNY 

Tisztelt Partnereink! 

Értesítjük Önöket, hogy a Debreceni Törvényszéken kialakításra került az elektronikus formában 

kibocsátott számlák befogadásának feltételrendszere. Amennyiben élni kívánnak ezzel a 

lehetőséggel, az erre vonatkozó igényüket kérjük jelezzék az 

eszamladtsz@debrecenit.birosag.hu 

e-mail címen, melyet a befogadásról szóló nyilatkozat megküldésével igazolunk vissza. Ezt 

követően van lehetőség az e-számlák megküldésére szintén a fenti e-mail címre. 

 

Forrás: https://debrecenitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

 

 

https://civil.info.hu/kezdolap/kampanyok/index.htmlb
mailto:eszamladtsz@debrecenit.birosag.hu
https://debrecenitorvenyszek.birosag.hu/
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MINDEN KEDVES PARTNERÜNKNEK ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI 

ÜNNEPEKET ÉS NAGYON BOLDOG ÚJ ESZETNDŐT KÍVÁNUNK! 

 

 

 

 

 

 

 

Serfőzőné Bencsik Margit: 

+36-20/220-5961 

 

Aranyosi-Varga Alida: 

+36-20/220-2921 

 

Varga Ferenc: 

+36-20/220-7415 

 

 

 


