Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Tagszervezeti Hírlevél
Autisták Országos Szövetségének pályázatfigyelő tagszervezeti hírlevele
2016. július 4.

Tisztelt Tagszervezeti Vezetők!
Összegyűjtöttünk néhány aktuális pályázatot, melynek rövid leírását küldjük nektek. A
pályázatokról teljeskörűen, a megadott linkeken lehet tájékozódni.

FOF2016  „Fogyatékos személyek helyi,
regionális és országos szervezeteinek
szakmai programjainak támogatása”
A pályázat célja
Jelen pályázati konstrukció célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő
és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és
fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.
Jelen pályázati konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait
kívánjuk támogatni:
A

fogyatékos

személyeket

érintő

társadalmi

szemlélet,

kedvező

irányú

megváltoztatásához szükséges projektek támogatása.
A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek
támogatása.

A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvételének elősegítését
célzó projektek támogatása.

Támogatható programok, a támogatás mértéke
A pályázás során a következő két szolgáltatástípusból lehet választani:
A) Komplex szolgáltatásfejlesztés, terjesztés és szervezés
Célja olyan komplex, a szervezet stratégiájába illeszkedő, helyzetelemzésen és igényfelmérésen
alapuló,

a

fogyatékos

személyek

minőségi

ellátását

rendszerszinten

támogató

szolgáltatásfejlesztés, terjesztés és szervezés megvalósítása, mely lehetőséget ad a pályázó
szervezet hosszú távú működésének megalapozására.
A pályázat célja, hogy együttműködő partnerek bevonásával teret kapjon a kialakult jó
gyakorlat, innováció terjesztése, hálózati rendszerbe történő beillesztése.
Megpályázható területek
Az A) kategóriában megpályázott projektek vonatkozhatnak a fogyatékos személyek ellátáshoz
kapcsolódó

valamennyi

területre,

pl.

szociális

szolgáltatások,

komplex

rehabilitáció,

foglalkoztatás, fogyatékos személyek társadalmi befogadását támogató szakmai fejlesztések,
egészségügy, korai fejlesztés, oktatás, képzés, önrendelkezés, önálló életvitel, fogyatékos
személyek és családjaik, többszörösen veszélyeztetett csoportok, stb.
Maximálisan pályázható összeg az A) kategóriában: 10.000.000 Ft
B) Fogyatékosságügyi projektek
A B) kategóriában megpályázható tevékenységtípusok:
személyes

életvezetést,

önálló

életvitelt

és

otthoni

segítségnyújtást

támogató

szolgáltatások
akkreditált képzés
érzékenyítés (pl. társadalom érzékenyítése, érzékenyítés a köznevelés rendszerén belül,
orvosok és egészségügyi szakdolgozók érzékenyítése, integrált kulturális, művészeti,
szabadidős és sportprogramok)
felzárkóztató és/vagy tehetséggondozó programok
infokommunikációs akadálymentesítés
foglalkoztatást

támogató

programok

(pl.

atipikus,

nyílt

munkaerőpiaci,

munkakörülmények javítása, hozzátartozók visszahelyezése a munkaerőpiacra)
konferencia, workshop
Maximálisan pályázható összeg a B) kategóriában: 3.000.000 Ft

Egy pályázó csak egy szolgáltatástípusra pályázhat! Nem lehet egyszerre
az A) és a B) szolgáltatástípusra is pályázni.
Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma:
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvényben nem
nevesített, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő
szervezetek, intézmények.
A költségvetési törvényben nevesített magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket
tömörítő és / vagy segítő szervezetek önálló jogi személyiséggel rendelkező helyi és
tagszervezetei.
A fenti kritériumok kiegészítéseként:

A pályázó szervezet alapdokumentumában nevesítetten szerepelnek a fogyatékos
személyek, mint célcsoport.
Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be.
A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka
A megvalósítási időszak
A) kategória esetében 2016. szeptember 1től 2017. április 30ig
B) kategória esetében 2016. november 1től 2017. április 30ig tart.
A pályázat beadási határideje: 2016. augusztus 1. 00:00
Önrész vállalása nem feltétel.
A pályázati dokumentumok az alábbi linken elérhetőek:
http://fszk.hu/palyazat/fogyatekosszemelyekhelyiregionalisesorszagos
szervezeteinekszakmaiprogramjainaktamogatasa/

Szülő2016  "Szülősegítő szolgáltatások
támogatása"
A pályázat célja, célcsoportja
A pályázati program célja a fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő szülők, családok
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.

Támogatásban részesíthetők köre
A programra kizárólag civil szervezetek (alapítványok, egyesületek) és egyházi szervezetek
pályázhatnak. A pályázat szempontjából a nonprofit gazdasági társaság nem minősül civil
szervezetnek (nem tartozik a támogatásban részesíthetők körébe).
A pályázat nyilvános.

Támogatható programok, a támogatás mértéke
A Pályázók a következő 2 szolgáltatástípusból választhatnak:

A) Szülősegítő foglalkozások
Célja

a

hasznos

ismeretek,

információk

átadása,

tanácsadás,

kikapcsolódási

lehetőség

biztosítása, mentálhigiénés segítségnyújtás, egyéni vagy csoportos formában.
A

szülősegítő

foglalkozások

megvalósítása

történhet

előadássorozatok

szervezésével,

mentálhigiénés alkalmak formájában, a programba beépíthetőek intézménylátogatások, igény
esetén támogatható az egyéni tanácsadás, a párterápia. A pályázók a projekt zárásaként vagy
egyéb időpontban a megvalósítás során beépíthetnek egy rekreációs programelemet is a

projekttervbe (pl. kirándulás, közös kulturális, sport program, stb.).
Ebben a kategóriában maximum bruttó 100 000 Ft összegben beszerezhetőek eszközök, illetve
szakirodalom, melynek célja a kölcsönzőbe történő elhelyezésükkel, a kölcsönzési lehetőség
biztosításával a fogyatékos gyermeket nevelő családok támogatása. Az eszköz és szakirodalom
beszerzése azonban csak kiegészítő tevékenység lehet a pályázatban; önállóan, csak erre a
tevékenységre pályázni nem lehet.
A foglalkozások megvalósítás történhet rendszeres találkozások formájában vagy pár napba
sűrített intenzív alkalmak keretében is.
A mentálhigiénés foglalkozásokat kizárólag pszichológus vagy mentálhigiénés vagy a választott
foglalkozástípushoz kifejezetten illeszkedő végzettséggel rendelkező szakember vezetheti.
A megpályázható támogatás mértéke a szolgáltatásba bevont, a szolgáltatásban
közvetlenül érintett szülők számától függ. A megpályázható összeg: maximum 50
000 Ft/szülő; mindösszesen maximum 400 000 Ft lehet az igényelt támogatás
végösszege.

B) Komplex szülősegítő projektek
Célja a szülősegítő szervezet tevékenységi körének bővítése, területi kiterjesztése, a szülők
segítővé történő képzésével szülősegítő hálózatok kialakítása, az önérvényesítési képesség és az
érdekvédelmi tevékenység erősítése, a szülők foglalkoztatásának elősegítése.
A B) kategória esetében kiemelten fontos, hogy a projektterv előre mutató, jól felépített legyen;
tükrözze, hogy a civil szervezet tudatosan, jól körvonalazott igényekhez igazodva végzi
szülősegítő tevékenységét.
A B) kategóriában lehetőség van eszköz és szakirodalom beszerzésére is, maximum az igényelt
összeg 20%ának erejéig, de kizárólag abban az esetben, ha ez szorosan kapcsolódik a tervezett
projekthez, és ezt megfelelő indoklással alátámasztják.
*Jelen pályázatban megvalósított képzésekkel kapcsolatban kötelező feltétel, hogy a
képzésnek akkreditáltnak kell lennie, illetve érvényes akkreditációs számmal kell
rendelkeznie. A jelen program keretében újonnan kidolgozásra kerülő képzések
esetében az akkreditációnak a megvalósítási időszakban meg kell történnie.

Egy pályázó csak egy szolgáltatástípusra pályázhat! Nem lehet egyszerre
az A) és a B) szolgáltatástípusra is pályázni.
A pályázat beadási határideje: 2016. augusztus 1. 00:00
A megvalósítási időszak 2016. szeptember 1től 2017. április 30ig tart.
Önrész vállalása nem feltétel.
A pályázati dokumentumok az alábbi linken elérhetőek:
http://fszk.hu/palyazat/szulosegitoszolgaltatasoktamogatasa2/

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése
GINOP5.1.3.16 – minősítés,

GINOP5.1.3.16 – minősítés,
megfelelőségi nyilatkozat
"PiacTárs"
Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális
gazdaság érdekében GINOP5.1.215201600001
A „PiacTárs” kiemelt projekt GINOP5.1.316 pályázati konstrukcióhoz köthető szolgáltatásait
(projekttervek előminősítése, fejlesztése, fejlesztett projekttervek minősítése, Megfelelőségi
nyilatkozat kiállítása) a pályázatuk beadását megelőzően legalább 6 hónappal bejegyzett
társadalmi vállalkozások vehetik igénybe, amelyek a felsorolt jogi formák valamelyikében
működnek.
Hogyan

lehet

a

GINOP5.1.316

pályázaton

történő

részvételhez

szükséges

minősítést és megfelelőségi nyilatkozatot megszerezni?
A pályázni kívánó vállalkozásoknak a „PiacTárs” kiemelt projekt keretében az IFKA NKft. által
biztosított

online

felületen

kell

projektterveiket

benyújtaniuk.

Az

online

felület

megnyitására 2016. augusztus elején kerül sor. A felület megnyitásáról hírlevelükben
(feliratkozás itt) illetve honlapjukon folyamatos tájékoztatást adnak.
„PiacTárs” kiemelt projekt célja, szolgáltatásai:
A „PiacTárs” kiemelt projektet az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. és az IFKA
Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által alkotott konzorcium valósítja meg.
A projekt célja a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása – piacképes termékek
és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján – tartós
foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.
A „PiacTárs” kiemelt projekt keretében az OFA NKft. valamennyi pályázó társadalmi
vállalkozás számára biztosít olyan szakmai szolgáltatásokat (tanácsadások, szakterületi
tanácsadások, mentorálás, tudásbővítő rendezvények, hálózatosodást támogató rendezvények,
társadalmi vállalkozási sztenderdek kialakítása és bevezetése, projektlátogatások, piaci jelenlétet
erősítő online szolgáltatások stb.), melyek versenyképes, fenntartható piaci működésüket
segítik. A kiemelt projekt szolgáltatásaival kapcsolatos kérdéseket a piactars@ofa.hu email
címre várják.
A pályázati dokumentumok elérhetőek:
http://www.ofa.hu/hu/piactars

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.

