Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Tagszervezeti Hírlevél
Autisták Országos Szövetségének pályázatfigyelő tagszervezeti hírlevele
2016. március 11.

Családháló díj

Családháló díj
A pályázat témája:
A Családháló díj célja nyilvános elismerésben részesíteni olyan embereket, intézményeket, akik 2015ben gyerekekért
történő munkájuk során különösen sokat, vagy kiemelkedőt tettek a családokért. A díj erkölcsi elismeréssel jár és a
Családháló olvasóinak jelölése és szavazata nyomán, a Családháló csapatának döntése alapján kerül kiosztásra
ünnepélyes keretek között a Budapesten megrendezésre kerülő díjátadó rendezvényen.
Pályázhatnak: Intézményeket, Egyéneket lehet jelölni
Pályázatok benyújtási határideje: 2016. március 21. (hétfő) 23:59 óráig
Pályázatok benyújtásának módja: Jelölni és szavazni kizárólag a megadott internetes űrlapokon lehet.
A pályázati dokumentumok elérhetőek:
http://csaladhalo.hu/cikk/hatter/csaladhalodijkeressuk2015legjobbjait

NIVEA „Karolj fel egy családot” pályázat
A pályázat témája, a pályázók köre: Óvodákon keresztül óvodapedagógusok
A nehéz körülmények között élő, átlagon felüli adottsággal, motivációval rendelkező gyermekek differenciált
fejlesztésének biztosításáért.
Az óvodában fejlesztést biztosító óvodapedagógusok felkarolják olyan családok gyermekeit, akik nehéz körülmények
között

élnek,

és

a

szülők

tenni

szeretnének

gyermekük

képességeinek

jobb

kibontakoztatásáért

az

óvodapedagógusokkal együtt. Ezért félévenként 40, ötéves korú gyermek támogatását vállalja, maximum fejenként
50.000 forinttal a pályázó óvodapedagógus számára nyújtott ösztöndíjon keresztül, melyet a gondozott gyermek
tehetségfejlesztésére kell fordítani. A NIVEA Törődik a családokkal program további célja, hogy olyan egyesület
irányítsa

a

pályázat

korrekt

kivitelezését,

ahol

a

szakembergárda

adott

az

elbíráláshoz,

valamint

olyan

óvodapedagógusok kapják az ösztöndíjat a pályázatban megjelölt rászoruló gyermekek tehetségfejlesztésének céljára,
ahol az óvodában az egyéni fejlesztéshez nemcsak prevenciós  korrekciós, hanem tehetséggondozási területen is
működnek óvodai szakemberek, akik kis létszámú tehetségműhelyeket vezetnek.

Pályázatok benyújtási határideje: 2016. március 20.
Pályázatok benyújtásának módja: postai úton
A pályázati dokumentumok elérhetőek:
http://tehetseg.hu/sites/default/files/palyazat_a_nivea_segitsegevel_v5_grafikailag_vegleges.pdf

CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2016
A pályázat témája, a pályázók köre:
A pályázatra azon nonprofit civil szervezetek jelentkezhetnek, amelyek alapszabályban rögzített céljai között szerepel
a (pénzügyi) fogyasztóvédelem, kultúrafejlesztés, a pénzügyi fogyasztói tudatosság növelése vagy a pénzügyi
fogyasztói jogérvényesítés elősegítése tevékenységek közül legalább egy. Előnyt élveznek a kifejezetten pénzügyi
fogyasztóvédelmi, illetve a széles társadalmi rétegeket elérő szervezetek, továbbá a sérülékeny és speciális
csoportokkal együttműködő civil intézmények.
Pályázatok benyújtási határideje: 2016. április 14én 16.00
Pályázatok benyújtásának módja: postai úton
A pályázati dokumentumok elérhetőek:
http://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2016evisajtokozlemenyek/ujcivilhalopalyazatpenzugyi
fogyasztovedotanfolyamokrendezvenyekszervezesereeskonyvbeszerzesre

Európai Uniós pályázati tájékoztató
A Budapesti Civil Információs Centrum 2016. március 22én Európai Uniós pályázati tájékoztatót tart. A fórum
alkalmával tájékoztatást adnak az Operatív Programokról és az EFOPos pályázatokról, illetve az alábbi linken elérhető
pályázat is bemutatásra kerül:
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/1bf5cf7ea92dc6c5c1257edc0032e930?
OpenDocument&Highlight=0,EFOP
Helyszín: III. kerület, Hidegkuti Nándor utca 810. B épület, alagsor

Kezdés: 16 óra
A programon való részvétel előzetes regisztráció alapján lehetséges a civil szervezet nevének és a résztvevő nevének
megadásával a cic@szazadveg.hu email címen.

Alkoss Te is közösséget! (IFJGY16A)
A pályázat témája, a pályázók köre:
Az ifjúsági korosztályok bevonásával és aktív részvételével Magyarország közigazgatási határain belül és/vagy kívül
megvalósuló, több alkalomból (minimum négy) álló programsorozatok támogatása, amelyek szervesen illeszkednek az
ifjúsági

közösségek,

szervezetek

szakmai

tevékenységébe,

hozzájárulnak

az

ifjúsági

kezdeményezések

megvalósulásához, közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez, elősegítik a fiatalok társadalmi részvételét, a haza és
a lakóhely szeretetére nevelnek, és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.
Civil szervezetek, ifjúsági közösségek, pályázhatnak.
Pályázatok benyújtási határideje: 2016. április 7. 23:59 perc
Pályázatok benyújtásának módja: www.csiniintpr.hu honlapon keresztül a Pályázatkezelő Rendszerben
A pályázati dokumentumok elérhetőek:
http://ncsszi.hu/palyazatok/aktualispalyazatok/156/news

Microsoft Nonprofit Kapcsolat Nap
A Microsoft Nonprofit Kapcsolat Nap egy olyan gondolatébresztő esemény, ami kitekintést ad egy olyan jövőre,
ahol a civil szektornak ugyanazok a technológiai megoldások állnak rendelkezésére, mint a legnagyobb multiknak. A
kérdés csak az, hogy tude élni a lehetőséggel!
A rendezvény időpontja: 2016. április 8. 9.0012.30

Az esemény helyszíne: Microsoft Magyarország irodaközpont (1031 Budapest, Graphisoft Park 3.)
Regisztálni lehet:
https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032745257&Culture=HUHU&community=0

Módosult a "Védőháló a családokért  EFOP1.2.1
15" pályázati kiírása
Március 5én kiküldött pályázatfigyelő hírlevelünkben már tájékoztatót küldtünk a Védőháló a családokért  EFOP
1.2.115 pályázat kiírásáról, mely itt olvasható.
A módosításról szóló tájékoztatás az alábbi weboldalon olvasható:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosultavdhlacsaldokrtfelhvs

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.

