
Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Tagszervezeti Hírlevél
Autisták Országos Szövetségének pályázatfigyelő tagszervezeti hírlevele 

2016. március 05.

 

  
 Pályázati felhívás  Tartalmas Pihenés 2016 

 

Az Autisták Országos Szövetsége pályázatot hirdet tagszervezetei részére autista gyermekeket

és  felnőtteket  fogadó  nyári  napközbeni  vagy  bentlakásos  tábor  megszervezésének

támogatásához. A pályázat olyan programokat támogat, amelyek tehermentesítik a családokat

nyári  szünidőben  és  az  autizmussal  élő  gyermekek  és  felnőttek  számára  speciális

szükségleteiknek megfelelő időtöltést nyújt.

A  pályázat  célja:  2016.  június  16.    augusztus  31.  között  megvalósuló  nyári  táborok

pályázati rendszerben, évi egy alkalommal történő támogatása.

Pályázók köre:  rendezett  tagsági  viszonnyal  rendelkező AOSZ  tagszervezetek.  A  rendezett

tagsági viszony azt jelenti, hogy az AOSZ tagszervezete a 2016. évi tagdíját befizette.

http://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1450437036&view_newsletter_send_id=1457173514


Tervezett keretösszeg: 1 200 000 forint, mely 10 szervezet és minimum 60 fő támogatását

célozza.

Pályázható összeg: Szervezetenként maximum 120.000 Ft  (személyenként max 20.000,

Ft)  előfinanszírozott,  vissza  nem  térítendő  támogatás  ítélhető  meg.  Önrész  vállalása  nem

szükséges, de az elbírálásnál előnyt jelent.

A pályázattal kapcsolatos részletek a pályázati felhívásban találhatóak.

A pályázatok postára adási és elektronikus benyújtási határideje: 2016.
április 15. 24.00
A pályázatban hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a palyazat@esoember.hu címen illetve a

következő telefonszámon kérhető: +36 20 401 5126

Sikeres pályázást kívánunk!
Mellékletek:

Pályázati felhívás 2016  pdf formátumban és azonnal letöltődő word
dokumentumban
1. számú melléklet, nyilatkozat fotókhoz pdf formátumban és azonnal letöltődő word
dokumentumban
2. számú melléklet, számlaösszesítő excel táblázat
3. számú melléklet, számla kötelező tartalmi elemei pdf formátumban
Kiküldetési rendelvény excel táblázat

 
 

 Március 16ig meghosszabbítottuk a jelentkezési
határidőt a "Nők kékben" vándorkiállításra! 

Keressük a “Nők kékben” kampány együttműködő tagszervezeteit!

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 pályázati határidőt március 16ig meghosszabbítottuk!

1. Nők kékben felhivás tagszervezetek meghosszabbított pdf formátumban

2. Nők kékben – kiállítás forgatókönyv tervezet (minta) word doc. és pdf formátumban

A pályázat benyújtására elektronikus úton, a palyazat@esoember.hu címen van lehetőség.

Az esetlegesen felmerülő kérdésekre ugyanezen az email címen kérhetnek választ az

érdeklődők!

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás szintén ezen a címen illetve a következő

telefonszámon kérhető: +36 20 401 5126.

mailto:palyazat@esoember.hu
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2016/03/Tartalmas-Pihen%C3%A9s-P%C3%A1ly%C3%A1zat-2016.pdf
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2016/03/Tartalmas-Pihen%C3%A9s-P%C3%A1ly%C3%A1zat-2016.doc.doc
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2016/03/1.sz_.-mell%C3%A9klet-nyilatkozat-fot%C3%B3khoz-t%C3%B6rv%C3%A9nyesk%C3%A9pvisel%C5%91.pdf
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2016/03/1.sz_.-mell%C3%A9klet-nyilatkozat-fot%C3%B3khoz-t%C3%B6rv%C3%A9nyesk%C3%A9pvisel%C5%91.doc
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2016/03/2.sz_.-mell%C3%A9klet-szla-osszesito.xls
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2016/03/3.sz_.-mell%C3%A9klet-Sz%C3%A1mla-k%C3%B6telez%C5%91-tartalmi-elemei-2016.pdf
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2016/03/Kikuldetesi_rendelveny-2016.xls
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2016/03/Felh%C3%ADv%C3%A1s-tagszervezeteknek-N%C5%91k-k%C3%A9kben-programban-val%C3%B3-r%C3%A9szv%C3%A9telre-meghosszabb%C3%ADtott-.pdf
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2016/02/N%C5%91k-k%C3%A9kben-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-forgat%C3%B3k%C3%B6nyv-tervezet-minta.docx
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2016/02/N%C5%91k-k%C3%A9kben-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-forgat%C3%B3k%C3%B6nyv-tervezet-minta.pdf
mailto:palyazat@esoember.hu


Az AOSZ fenntartja a jogot, hogy a pályázattal kapcsolatosan hiánypótlásra szólítson fel.

Sikeres pályázást kívánunk!
„NŐK  KÉKBEN”  CSPCSBO15B22808  kódszámú  pályázat,  mely  az  Emberi  Erőforrások

Minisztériuma,  valamint  a  Nemzeti  Család  és  Szociálpolitikai  Intézet  támogatásával  a

Családbarát Ország 2015 program keretében valósul meg.

                                

Módosult a "Befogadó magyar település 2016"
pályázati anyagok leadási határideje!

"Befogadó  magyar  település"  című,  a  Fogyatékos  Emberek  Szervezeteinek  Tanácsa

(FESZT) által kiírt pályázati anyagok leadási határideje 2016. 03. 16ra módosult.

A pályázat háttere:

A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa 2011ben díjat  alapított,  amelyet  kétévente

átad  azoknak  a  településeknek,  amelyek  elkötelezettek  a  hozzáférhető  települési  környezet

megvalósítása,  az  esélyegyenlőséget  kiemelten  kezelő  településpolitika  folytatása  és  a

fogyatékos emberek helyi szervezeteivel való szoros együttműködés kialakítása mellett.

A pályázat célja:

A  Fogyatékossággal  élő  személyek  jogairól  szóló  ENSZ  Egyezményben  megfogalmazott

szemlélet  erkölcsi  jutalmazása,  mely  két  éven  keresztül  biztosítja  a  támogatott  számára

hivatalos formában a megfogalmazott célban elért eredmények tanúságát.

A pályázati téma:

A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa pályázatot hirdet a fogyatékossággal élő

emberekkel kapcsolatos témában: „Befogadó magyar település”

A pályázók köre:

A témának megfelelően két kategóriában, minden magyarországi település benyújthat

pályázatot.

1. kategória: minden 50.000 fő lakost meghaladó település, illetve Budapest kerületei.

2. kategória: minden, 50.000 fő alatti lakosságszámú település, illetve Budapest kerületei.

A pályázat benyújtásának határideje:

Pályázati anyagok leadási határideje módosult 2016.03.16ra.

A pályázat részleteiről további információk és a szükséges dokumentáció a határidő

módosítás fényében megtalálható az alábbi linken http://www.etikk.hu/feszt/

http://www.etikk.hu/feszt/


 

A MITIŐK Egyesület felhívása – Együtt büszKÉK!

A MITIŐK Egyesület  tagjai,  szeretnének  titeket  felkérni  egy  szórakoztató  együttműködésre,

melynek célja, egyben szlogenje: Együtt büszKÉK! 

A tavalyi Autizmus Világnapjára készült nagysikerű videókampányt szeretnék idén is folytatni.

A tavalyi videó az alábbi linken látható.

A Hallerspirit zenekar írta az aláfestő dalt, így a youtubeon is látható.

Arra kérnek titeket, hogy csatlakozzatok hozzájuk, és Ti is készítsétek el saját fotóitokat (nem

fontos,  hogy  profi  fotók  legyenek,  jpg  formátumban  legyenek    min.  8–10  fotót  küldjetek

csoportonként, hogy tudjanak válogatni)!! Ők az elküldött képeket közös filmmé alakítják és

április 2án mindenki egyszerre publikálhatja különböző fórumokon!

Koncepció:  kék  öltözet,  lakhelyetekre,  rátok  jellemző  környezet,  gyermekeitek  nevének

felmutatása (legyen a videóban hasonló motívum!)

Beküldési cím: mitiokfotok@gmail.com

Beküldési határidő: 2016. március 20.

Olvassátok el a felhívást (pdfben), és osszátok meg minél többen részt vehessenek benne.

Csatlakozzatok! Lehessünk 2016. április 2án Mind együtt büszKÉK!

 

Pályázati kiírás a Good Impactben való részvételre
A pályázat témája:

A  Good  Impact  egy  friss  kezdeményezés,  fenntarthatósági  vezetők  és  civil  szervezetek

képviselőinek új találkozóhelye egy rendhagyó rendezvényformában.

A Good Impacten a civil szervezetek rövid, erőteljes és rendhagyó prezentációkban mutatják

be  innovatív  társadalmi  szolgáltatásaikat  vállalati  döntéshozóknak  mindössze  8  percben,

melyeket a résztvevő vállalatok az esemény során megvásárolhatnak.

Pályázhatnak:

Azok  a magyarországi  székhellyel  vagy  telephellyel  rendelkező  civil  szervezetek,  amelyek  az

elmúlt  öt  évben  állami,  uniós  vagy  forprofit  szektorból  kapott  támogatásból  vagy

együttműködésből,  partnerségből  megvalósítottak  társadalmi  és/vagy  környezeti

fenntarthatósággal kapcsolatos projektet.

Pályázatok benyújtási határideje: 2016. március 16. 12 óra

Pályázatok benyújtásának módja:  a www.civilimpact.hu

oldalról  letölthető pályázati adatlapon keresztül. 

A pályázati kiírás az alábbi linken olvasható:

http://www.civilimpact.hu/images/Palyazati_kiiras_GoodImpact.pdf

http://mitiokegyesulet.hu/
https://vimeo.com/123820429
https://www.youtube.com/watch?v=7ZqZxDoSHhs
mailto:mitiokfotok@gmail.com
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2016/03/felh%C3%ADv%C3%A1s-MiTi%C5%90k.pdf
http://www.civilimpact.hu/
http://www.civilimpact.hu/images/Palyazati_kiiras_GoodImpact.pdf


  

Boldog iskola 2016
A pályázat témája, a pályázók köre:

• A cím először a 2016/2017es tanév végén pályázható.

•  A  címre  olyan  intézmény  pályázhat  a  következő  tanévben,  mely  Boldog  iskolaként  a

Boldogságóra  programot  igazoltan  minden  hónapban  legalább  egyszer  megtartotta  egy

tanéven keresztül legalább három tanulócsoportban.

•  A  teljesítést  a  palyazat@boldogiskola.hu  email  címre  elküldött  szakmai  anyagokkal  és  az

intézményvezető év végi beszámolójával igazolja az intézmény.

• A program fenntartását az iskola honlapján is nyomon követhetővé kell tenni.

• Az „Örökös boldog iskola” cím visszavonásig érvényes.

•  Az  új  pályázati  szakasszal  kapcsolatos  bővebb  információ  a  2016/2017es  tanév  végén

jelenik meg a boldogiskola.hu honlapon.

Pályázatok benyújtási határideje: 2016. szeptember 20.

Pályázatok benyújtásának módja: postai úton, emailben

A pályázati dokumentumok elérhetőek: http://boldogiskola.hu/

 

Civil Sziget pályázati felhívás 2016
A pályázat témája, a pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be azok a  legalább egy éve működő – civil szervezetek (egyesületek,

alapítványok),  illetve olyan közcélú  intézmények, amelyek  tevékenysége elsősorban a 1635

éves korosztályok részvételére, nevelésére, integrációjuk segítésére, problémáik megelőzésére,

illetve megoldására  épül,  és  amelyek  a  fesztivál  sajátos  körülményeihez  igazodó  programot

kívánnak megvalósítani.

Pályázatok benyújtási határideje: 2016. április 10.

Pályázatok benyújtásának módja: emailben

A pályázati dokumentumok elérhetőek: http://sziget.hu/fesztival/info/civil_sziget

 
Ön választ, mi segítünk

A pályázat témája, a pályázók köre: 

A  pályázatra  olyan  civil  szervezetek  (egyesületek,  alapítványok,  szövetségek  és  szociális

szövetkezetek)  jelentkezhetnek,  amelyek  megfelelnek  a  következő  feltételeknek:  önkéntes

alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, amelyek

függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől,

politikai pártoktól, valamint forprofit szervezetektől. Az egyházi intézmények és politikai pártok

nem tekinthetők civil szervezeteknek.

1.  A  lakókörnyezet  megszépítésére  irányuló  kezdeményezések  támogatása  –  a

környezet  szépítése  és  védelme  a  helyi  közösség  részvételével;  a  közösségi  élet

mailto:palyazat@boldogiskola.hu
http://boldogiskola.hu/
http://sziget.hu/fesztival/info/civil_sziget


fejlesztése

Például:

• közterületek, parkok, játszóterek, óvodák, iskolák stb. felújítása, fejlesztése;

• turistautak és tanösvények létrehozása és felújítása;

• növénytelepítés;

• közösségi kertek kialakítása; 

• az élelmiszerhulladék megszüntetésére, csökkentésére irányuló kezdeményezések.

2. Oktatás, képességfejlesztés gyermekek, fiatalok számára

Például:

• táboroztatás, oktatási célú, tanórán kívüli foglalkozások;

• továbbképzések szervezése, pályaorientációval foglalkozó tréningek;

•  személyi  készségek  fejlesztése  annak  érdekében,  hogy  a  projekttel  elért  célcsoport  jobb

eséllyel induljon a munkaerőpiacon (önéletrajzírás, kommunikációs készség stb.);

•  kompetenciák  fejlesztését  célzó  tevékenységek  (pénzügyi  ismeretek,  a  közösségi  média

használata, vezetőképzések stb.).

3. Egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási

szokások kialakítását célzó projektek

Például:

• az egészséges táplálkozást gyakorlati oldalról bemutató főzőtanfolyamok, képzések vagy

rendezvények;

• az egészség és az egészséges életmód népszerűsítését célzó, oktató jellegű képzések

(szakemberek előadásai, szemináriumok, műhelymunkák, egészséggel és egészséges

életmóddal kapcsolatos egyéb rendezvények stb.);

• a szabadidő tartalmas eltöltésére irányuló lehetőségek (sporttevékenységek, gyerekklubok

stb.).

Pályázatok benyújtási határideje: 2016. április 3ig (24:00)

Pályázatok  benyújtásának  módja  és  a  dokumentumok  elérhetőek:

http://kozosseg.tesco.hu oldalon 

 

Együtt az ifjúságért
Az idei évben a 20 éves fennállását ünneplő Auchan az ifjúságért Alapítvány pályázatot hirdet

magyarországi civil szervezetek számára. Az Auchan az Ifjúságért Alapítvány pályázatán olyan

civil szervezetek pályázhatnak, melyek az Auchan áruházak vonzáskörzetében találhatók.

A  Pályázat  benyújtásához  segítséget  nyújt  a  minden  szükségen  információt  tartalmazó

Pályázati felhívás és útmutató dokumentum, mely az alábbi linkre kattintva tölthető le.

http://kozosseg.tesco.hu/
https://alapitvany.auchan.hu/palyazat


A pályázatot 2016. április 30án 16:00ig a letölthető pályázati adatlapot kitöltve emailen

lehet benyújtani, az alábbi email címre: alapitvany@auchan.hu

 

Védőháló a családokért
A felhívás kódszáma: EFOP1.2.115

Magyarország  Kormányának  felhívása,  alapítványok,  egyesületek,  nonprofit  korlátolt

felelősségű

társaságok  és  nonprofit  részvénytársaságok  részére  olyan  programok  megvalósítására,

amelyek az

általuk elérhető környezetben a családokat és a családok közösségeit erősítik.

A  Kormány  a  Partnerségi  Megállapodásban  célul  tűzte  ki  a  család  társadalmi  szerepének

megerősítését  és  a  társadalmi  összetartozás  erősítését.  A  cél  elérését  a  Kormány  az

alapítványok,  egyesületek,  nonprofit  korlátolt  felelősségű  társaságok,  nonprofit

részvénytársaságok  és  egyházi  jogi  személyek  együttműködésével  tervezi  megvalósítani,  a

jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

a  benyújtott  támogatási  kérelmekről  a  jogszabály  által  meghatározott  határidőn
belül dönt.
A  felhívás  feltételeinek  megfelelő  projekteket  20    40  millió  Ft  közötti  vissza  nem
térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a támogatási
összeg legfeljebb 25 %ának megfelelő előleget biztosít. Civil szervezet és egyházi  jogi
személy kedvezményezett esetén a  támogatási összeg  legfeljebb 50%ának megfelelő
előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják,

hogy:

Projektjük  megvalósításával  hozzájárulnak  a  család  társadalmi  szerepének
megerősítéséhez,  a  családi  kohézió  növeléséhez,  a  családok  életvezetési
kompetenciáinak fejlesztéséhez, elősegítve
a  fiatalok  családi  életre  való  felkészülését,  a  nők  és  férfiak  társadalmi  egyenlőségét,
ösztönözve a generációkon átívelő együttműködést, valamint szolgáltatásokkal segítik a
krízishelyzet megelőzését és támogatják a már krízishelyzetbe került családokat.

A teljes felhívás az alábbi linkre kattintva olvasható és letölthető.

Jó pályázást kívánunk mindenkinek!
 

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu Kérjük erre a hírlevélre ne válaszoljon! A
hírlevekkel kapcsolatban a komm@esoember.hu e‐mail címen várjuk az észrevételeit.

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.
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