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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Tagszervezeti Hírlevél
Autisták Országos Szövetségének pályázatfigyelő tagszervezeti hírlevele  

2016. május 19.

Tisztelt Tagszervezeti Vezetők!
Összegyűjtöttünk néhány aktuális pályázatot, melynek rövid leírását küldjük nektek. A

pályázatokról teljeskörűen, a megadott linkeken lehet tájékozódni.

 Autizmussal élő személyek számára szociális
ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem
állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő

támogatása (FSZK AUT2016) 
A pályázat témája:

Az  autizmussal  élő  személyek  számára  szociális  ellátást  nyújtó  autista  otthont  (fogyatékosok

nappali intézményét, ápolástgondozást nyújtó intézményt, rehabilitációs intézményt, lakóotthont,

http://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1450437036&view_newsletter_send_id=1463672258


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.

Közvetlen célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó  intézményt

fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.

Közvetett célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthoni

ellátásokban részesülő autista személyek.

Pályázhatnak:

alapítvány (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
egyesület (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata
szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó
szervezetet, a biztosító egyesületet).

Pályázatok benyújtási határideje: 2016. június 13. 00:00

A pályázati dokumentumok elérhetőek:

http://fszk.hu/palyazat/aut2016/

Fogyatékossággal élő személyek számára
bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó
nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri

kiegészítő támogatása (FSZK CH2016) 
A pályázat témája:

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.

Közvetlen  célcsoport:  fogyatékos  személyek  számára  bentlakásos  szociális  ellátást,  illetve

támogatott lakhatást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.

Közvetett  célcsoport:  bentlakásos  szociális  ellátást  nyújtó  intézményi  ellátásban,  vagy

támogatott lakhatásban részesülő fogyatékos személyek.

Pályázhatnak:

http://fszk.hu/palyazat/aut2016/


alapítvány (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
egyesület  (kivéve  a  párt  részvételével  létrehozott  egyesületet,  a  létesítő  okirata
szerint  munkaadói,  munkavállalói  vagy  gazdasági  érdekképviseletet  ellátó
szervezetet, a biztosító egyesületet).

Pályázatok benyújtási határideje: 2016. június 13. 00:00

A pályázati dokumentumok elérhetőek:

http://fszk.hu/palyazat/ch2016/

Megváltozott munkaképességű személyek
munkaerőpiaci integrációját segítő programok

támogatása (FSZK31699) 
A pályázat témája:

A pályázat célja a Fogyatékosságbarát Munkahely Elismerés, Segítő Vásárlás, Jobb Velünk a

Világ  programok  megvalósításnak  és  a  Rehabilitációs  Foglalkoztatási  Tanácsok  országos

elterjesztéséhez szükséges módszertani feltételek létrehozásának támogatása érdekében

•  a  megváltozott  munkaképességű  személyek  foglalkoztatását  elősegítő  fejlesztések

megismertetése a közvéleménnyel,

• programok, tréningek szervezése, továbbá

•  a  helyi  közigazgatási  szervek,  valamint  a  civil  és  a  versenyszféra  szereplőinek

bevonásával módszertan kifejlesztése,

•  ezzel  a  megváltozott  munkaképességű  személyek  esélyegyenlőségének  biztosítása,

továbbá életminőségük – foglalkoztatás által történő – javításának elősegítése.

A pályázat közvetlen célcsoportjai:

Munkáltatók:  megváltozott  munkaképességű  munkavállalókat  foglalkoztató  vagy

foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók

Állami  és  civil  szervezetek:  azon  szervezetek,  melyek  érintettek  a  rehabilitáció  témájában,

segítséget tudnak nyújtani a megváltozott munkaképességű személyek és munkáltatók egymásra

találásában, a program céljának megvalósításában

Szűkebb és tágabb társadalmi környezet

A pályázat közvetett célcsoportja:

Megváltozott munkaképességű személyek

Pályázhatnak:

Jelen  pályázati  kiírás  keretében  kizárólag  konzorciumok  pályázhatnak,  a  konzorcium  tagok

száma legfeljebb 4 lehet.

Pályázatok benyújtási határideje: 2016. május 26. 00:00

A pályázati dokumentumok elérhetőek:

http://fszk.hu/palyazat/megvaltozottmunkakepesseguszemelyekmunkaeropiaciintegraciojat

http://fszk.hu/palyazat/ch2016/
http://fszk.hu/palyazat/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-munkaero-piaci-integraciojat-segito-programok-tamogatasa/


segitoprogramoktamogatasa/

Közösségi szinten irányított városi helyi
fejlesztések megvalósítására irányuló helyi
akciócsoportok megalakítására és azok

regisztrációjára (TOP7.1.116)
A pályázat témája:

A  regisztráció célja olyan, partnerségen alapuló helyi akciócsoportok megalakítása, amelyek a

helyi szükségleteket és  lehetőségeket  feltárva, ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és

tudatosságát, mellyel hozzájárulnak a helyi  társadalom megújításához. Az  így megalakult helyi

közösségek elsősorban a kultúra és a közösségépítés  terén  tervezhetnek  fejlesztéseket, amely

fejlesztések  közvetetten  közösségi  alapú  gazdaságfejlesztési  módszertanok  kialakítását  és

elterjesztését szolgálják.

A regisztrációt követően megjelenik a CLLD megvalósítására megnyíló felhívás, melynek kerete

45,64 Mrd Ft.

Pályázhatnak:

Jelen  pályázati  kiírás  keretében  kizárólag  konzorciumok  pályázhatnak,  a  konzorcium  tagok

száma legfeljebb 4 lehet.

Pályázatok benyújtási határideje: 2016. május 31ig szükséges jelezni a clld@ngm.gov.hu e

mail címen a szerveződési szándékot.

A pályázati dokumentumok elérhetőek:

https://www.palyazat.gov.hu/top71116kulturlisskzssgiterekinfrastrukturlisfejlesztseshelyi

kzssgszervezsavrosihelyifejlesztsistratgihozkapcsoldva

 
A Civil Kollégium Alapítvány közösségszervező

pályázati felhívása
A pályázat témája:

A kezdeményezés szervesen kapcsolódik a Civil Kollégium Alapítvány 2010óta tartó országos

közösségszervező  szakmai  építkezéséhez,  melynek  idei  pályázati  felhívása  is  a  társadalmi

önszerveződést,  a  helyi  közösségek  érdekérvényesítését  kívánja  erősíteni.  Azoknak  a

közösségszervezési programoknak a pályázatát várjuk, amelyek közösségi válaszokat kínálnak a

helyi társadalmi és gazdasági folyamatok kihívásaira, aktív figyelemmel kísérik, ellenőrzik a helyi

intézmények munkáját,  biztosítják  azok  civil  kontrollját. Azok  a  programok  kapnak  támogatást,

amelyek látható és a helyi közösség számára érezhető módon változást akarnak elérni és segítik

a  közösségi  érdekérvényesítést. Átláthatóvá és elszámoltathatóvá  tennék a helyi  döntéshozók,

intézmények (pl. oktatási, egészségügyi, közlekedési, kulturális) és szolgáltatások működését, a

helyi  adók  felhasználását,  a  közbeszerzési  eljárások  tisztességét  annak  érdekében,  hogy

megteremtsék  a  döntéshozatalban  való  hatékony  egyéni  és  csoportos  részvétel  lehetőségét,

http://fszk.hu/palyazat/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-munkaero-piaci-integraciojat-segito-programok-tamogatasa/
mailto:clld@ngm.gov.hu
https://www.palyazat.gov.hu/top-711-16-kulturlis-s-kzssgi-terek-infrastrukturlis-fejlesztse-s-helyi-kzssgszervezs-a-vrosi-helyi-fejlesztsi-stratgihoz-kapcsoldva


alakítsák  a  döntéseket,  és  ezáltal  segítsék  a  szegénységben  és  kirekesztettségben  élők

érdekeinek érvényesülését is.

Pályázhatnak:

A  felhívásra  magyarországi,  10,000  főnél  nagyobb  városban  működő  civil  szervezetek,

önszerveződő informális csoportok jelentkezhetnek.

Pályázatok benyújtási határideje: 2016. május 30.

A pályázati dokumentumok elérhetőek:

http://www.cka.hu/blog/2016/05/03/ckakozossegszervezes201617palyazatifelhivas/

Jó pályázást kívánunk mindenkinek!
 

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

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.
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