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ODAADÓ PORTÁL
CIVIL ÚT ALAPÍTVÁNY

Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők!
Tisztelt Szakmai Partnereink!

Kérjük, engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk a Civil út Alapítvány
kezdeményezésére 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.
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Az év végéhez közeledve is szeretnénk ajánlani partnereink számára az
éppen aktuális pályázatokat. Kérjük fokozottan figyeljenek a szervezetük
számára alkalmas pályázatok beadási határidejére, hiszen több esetben
december utolsó, valamint január első napjaira esik.
Az aktuális pályázatok megtekintéséhez az alábbi oldalakat ajánljuk szíves
tanulmányozásra:


http://pafi.hu/



https://palyazatmenedzser.hu/



https://www.nonprofit.hu/palyazatok

Jó böngészést is sikeres pályázást kívánunk!

ÉRTESÍTÉS NEA BESZÁMOLÓVAL
KAPCSOLATOSAN

Ezúton is felhívnánk a civil szervezetek képviselőinek figyelmét, hogy
adminisztratív kötelezettségeik teljesítéséhez a továbbiakban is
folyamatosan kínálunk segítséget. Ezen belül a NEA beszámolóval
kapcsolatosan is díjtalanul használhatják irodai szolgáltatásainkat
(nyomtatás, szkennelés, fénymásolás, stb.) a következő évben.
Ügyfélszolgálati irodánk 2021. január 4. napját követően változatlan
ügyfélfogadási időben várja a segítségre szoruló civil képviselőket,
valamint tagokat.
A beszámolók összeállításában tanácsadóink személyen tanácsadási
óráikon segítenek a beszámolók szakmai összeállításában és formai
feltételek ellenőrzésében.
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 Szakmai vezető:
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 Irodavezető:
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 Szerkesztő:
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KAPCSOLAT:
Eger Sikeréért Egyesület
Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ
3300 Eger, Eszterházy tér 8.
Tel.: +36-36-798-009
E-mail: civilinfo.eger@gmail.com
Web: http://hevescic.hu/
Facebook oldalunk meglátogatásához kattintson ide
Hírlevelünkről történő leiratkozáshoz kérjük küldjön részünkre üzenetet a civilinfo.eger@gmail.com címre.

3

