FELHÍVÁS
AZ AOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE,
„Nők kékben”
családbarát fotókiállítás és vándorkiállítás szervezésére

Kedves Tagszervezetek!
Az AOSZ „Nők kékben” címmel programot indít, az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
valamint a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet támogatásával a Családbarát Ország
2015 program keretében (CSP-CSBO-15-B-22808).
A program célja, hogy „jó példák” bemutatásával erősítse az autizmussal érintett, nehezebb
körülmények között élő családok, nők helyzetét, társadalmi elfogadottságát és aktív
társadalmi szerepvállalását. A program során megvalósított fotókiállítás és abból készülő
vándorkiállítás felhívja a figyelmet mindazokra az értékekre és erősségekre, melyekkel ezek a
nők és családok hozzájárulnak az értékteremtéshez és a társadalmi sokszínűséghez!
Az Autizmus Világnapja alkalmából április 2-án megnyíló fotókiállítás és az abból készülő
vándorkiállítás az AOSZ országos „Ragyogj kékben!” kampányának része, amely Budapesten,
és vidéki helyszíneken kerül megrendezésre. A „Nők kékben” program szakmai kivitelezője
Komka Péter, az MTI fotóriportere, aki az autizmusban érintettek személyek fotózásában már
nagy tapasztalattal rendelkezik, ismeri az autizmussal élő családok speciális helyzetét.
Keressük a "Nők kékben" arcait!
A "Nők kékben" FOTÓZÁSÁRA keressük azokat az autista gyermeket nevelő anyukákat,
családokat, illetve autizmussal élő hölgyeket, akik a mellékelt FELHÍVÁSUNKBAN szereplő
feltételeknek eleget tesznek és vállalják, hogy egy teljes napon át rendelkezésre állnak a róluk,
családjukról, környezetükről, hivatásukról készülő fotók készítéséhez.
A fotóalanyok 2016. február 15-ig nyújthatják be bemutatkozó pályázatukat, majd egy
szakmai munkacsoport dönti el, kik lehetnek majd a "Nők kékben" kiállítás arcai.
„NŐK KÉKBEN” CSP-CSBO-15-B-22808 kódszámú pályázat, mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet támogatásával a Családbarát Ország 2015 program keretében valósul meg.

Pályázati felhívás vándorkiállítás megszervezésére
Tagszervezeteink számára pályázat útján nyílik lehetőség arra, hogy a program keretében
megvalósult kiállítást, vándorkiállítás formájában saját programtervükbe illesszék. A kiállítás
szervezésével a szervezet felhívhatja saját környezetében is a figyelmet a programban
megfogalmazott értékekre.
A tagszervezeteknek a következő pályázati feltételeknek kell megfelelniük:









vállalják a Budapesten rendezett kiállítás kicsinyített kiállításra kész kiállítási
anyagának, azaz a vándorkiállítás teljes anyagának szállítását a SAJÁT helyszínükre,
gondoskodnak a kiállítás megrendezésére alkalmas helyszín és technikai feltételek
biztosításáról,
vállalják a saját kiállításuk MEGNYITÓJÁNAK megszervezését és lebonyolítását,
gondoskodnak az kiállítást MEGNYITÓ SZEMÉLYEK meghívásáról, akiket saját
hatáskörükben jelölhetnek ki,
vállalják a HELYI SAJTÓ ÉRTESÍTÉSÉT az eseményről,
gondoskodnak a kiállítási anyag biztonságáról és épségének megőrzéséről, amely egy
hétig tekinthető meg az általuk választott helyszínen, illetve arról, hogy a kiállítási
anyagot hiánytalanul és sérülés mentesen átadják a soron következő kiállító szervezet
részére.
A tagszervezetek 2016 március 1-ig pályázhatnak a kiállítás megszervezésére, a saját
rendezvényükről készült, kidolgozott forgatókönyv tervezetével, amelyhez mintát a
pályázati kiírásban csatolunk.

Kérjük a tagszervezeteket, hogy a pályázati lehetőségekről tájékoztassák tagjaikat, a
környezetükben élő, autizmusban érintett hölgyeket, családokat!
A pályázat benyújtására elektronikus úton, a palyazat@esoember.hu címen van lehetőség.
Az esetlegesen felmerülő kérdésekre ugyanezen az e-mail címen kérhetnek választ az
érdeklődők!
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás szintén ezen a címen illetve a következő
telefonszámon kérhető: +36 20 401 5126
Az AOSZ fenntartja a jogot, hogy a pályázattal kapcsolatosan hiánypótlásra szólítson fel.

Sikeres pályázást kívánunk!
„NŐK KÉKBEN” CSP-CSBO-15-B-22808 kódszámú pályázat, mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet támogatásával a Családbarát Ország 2015 program keretében valósul meg.

