Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Pályázati Felhívások
"2015. május 15."

Tisztelt szervezetek!
Ezek a pályázatok jelentek meg, amelyek hasznosak lehetnek számotokra.

I. „CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015” (CSPCSBO15
A/B/C)
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család és Ifjúságügyi Államtitkársága megbízásából a Nemzeti Család és
Szociálpolitikai Intézet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet „Családbarát
Ország 2015” címmel, amely három komponensből áll.
„A” komponens – Családbarát Ország a Gyermekekért, a Családokért
„B” komponens – Családbarát Ország a Nőkért
„C” komponens – Családbarát Ország az Idősekért, a Nemzedékek Együttműködéséért
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a pályázat által olyan rendezvényeket, képzéseket, kommunikációs
programokat, kiadványokat, kiállításokat, kreatív akciókat, modell értékű projekteket kíván támogatni, amelyek a
család és házasság értékeit, a gyermekvállalást, a nők társadalmi szerepvállalását, az idősek és fiatalok
együttműködését erősítik, népszerűsítik.
A pályázatok támogatására 180 000 000 Ft áll rendelkezésre.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. június 1.
Részletek: http://ncsszi.hu/palyazatok/aktualispalyazatok/148/news

II. A következő új pályázatok jelentek meg az
Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft. pályázati kiírásában a
szervezet honlapján:
I. „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos
szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása”
(kód: FOF2015)
A pályázat célja:
1. A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet, kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projektek
támogatása.
2. A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek támogatása.
3. A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvételének elősegítését célzó projektek
támogatása.
A megpályázható támogatás mértéke a szolgáltatásba közvetlenül bevont személyek számától függ. A maximálisan
igényelhető összeg 4.000.000 Ft,
Benyújtási határidő: 2015. június 15.

II. Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása
(kód: SKK2015)
A pályázat célja a fogyatékos személyek segítő kutyához juttatásának, terápiás kutyák alkalmazásának
támogatásával a fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának és önállóságának
elősegítése, biztosítása. A pályázatban minimum 700.000, Ft, maximum 7.000.000, Ft vissza nem térítendő
támogatás igényelhető összesen.
Benyújtási határidő: 2015. június 22.

III. „Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó
autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek
kiegészítő támogatása” (kód: AUT2015)
A pályázat célja: Az autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont (fogyatékosok
nappali intézményét, ápolástgondozást nyújtó intézményt, rehabilitációs intézményt, lakóotthont, támogatott
lakhatást; továbbiakban intézményt) fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek folyamatos és biztonságos
működésének támogatása:
• az autista otthoni ellátást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;
• segítségnyújtás a működést veszélyeztető, nem várt ellátási problémák megoldásához, valamint
• a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.
A pályázatok benyújtási határideje: 2015. június 12.

IV. Szülősegítő szolgáltatások támogatása (kód: SZÜLŐ2015)
A pályázati program célja a fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő szülők részére, az ő igényeikre reagáló
szolgáltatások támogatása.
Átfogó célok: a szülők tájékoztatása, társadalmi integráció elősegítése, érzékenyítés, önérvényesítés segítése,

együttműködések

ösztönzése,

tanácsadás,

konfliktuskezelés,

közösségfejlesztés,

szülői

hivatás

erősítése,

mentálhigiénés segítségnyújtás, önfejlesztési/önismereti módszerek átadása, kapcsolati hálók építése, harmonikus
szülőgyermek kapcsolat kialakítása.
Benyújtási határidő: 2015. június 15.

V. Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy
lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek
egyszeri kiegészítő támogatása (kód: CH2015)
A pályázat célja: Fogyatékos személyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem
állami, nem egyházi szervezetek folyamatos és biztonságos működésének támogatása:
bentlakásos szociális ellátást, illetve támogatott lakhatást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás
garantálása;
segítségnyújtás a működést veszélyeztető, nem várt ellátási problémák megoldásához, valamint
a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.
Jelen pályázatban csak azokra az érintett személyekre igényelhetnek támogatást, akiket AUT2015 kódszámon
meghirdetett „Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami,
nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása” című pályázati programban nem jelenítettek meg.
Benyújtási határidő: 2015. Június 12.
Részletek: http://fszk.hu/

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.

