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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Tagszervezeti Hírlevél
Autisták Országos Szövetségének pályázatfigyelő tagszervezeti hírlevele
2016. augusztus 10.

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

Pályázat a szellemi fogyatékkal élők jogaival
kapcsolatos tevékenységek támogatására
A pályázat célja
Az Open Society Foundations pályázati felhívás célja a szellemi fogyatékkal élők helyzetével
kapcsolatos nemzeti egészségügyi, szociális és foglalkoztatáspolitikai tevékenységek támogatása,
ezáltal a társadalmi integráció elősegítése a fogyatékkal élő emberek számára.
A pályázók köre
A pályázat azokat a projekteket vagy szervezeteket kívánja támogatni, melyek az intézeti
elhelyezés

megelőzésre,

kiváltására

fókuszálnak,

ennek

érdekében

a

közösségi

alapú

szolgáltatások fejlesztésére, a fogyatékkal élők közösségi életbe való bevonására teszik a
hangsúlyt. Mondván, értelmi és/vagy pszichoszociális fogyatékkal élők is tudnak normál
közösségben /társadalomban/ élni, amennyiben az igényeikre szabott, minőségi támogatásban
részesülnek. A pályázat emellett olyan projekteket vagy szervezeteket kíván támogatni, amelyek
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politikai alapú érdekképviseletet látnak el helyi vagy nemzeti szinten. Ellenben nem támogat
semmilyen olyan projektet, amely bármely módon bentlakásos intézmények fejlesztéséhez
kapcsolódik, pl. intézmény felújítás, új eszközök vásárlása az intézmény számára, stb.
A pályázat részletei
A pályázáshoz egy érdeklődő levélben össze kell foglalni:
• a szervezet céljait,
• a projektet, amelyre támogatást kér,
• a kért támogatás összegét,
• a szervezet elmúlt évi bevételét,
• a vezetők CVjét.
A pályázat benyújtásának határideje
Folyamatos.
A pályázat benyújtásának módja
Email útján a következő címre: mhi@osi.hu
Pályázati kiírás, kapcsolódó dokumentumok
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/mentalhealthinitiative

Pályázat civil szervezetek és társadalmi vállalkozások
számára szakértelmen alapuló pro bono támogatás
felhasználására
A pályázat célja
A

pályázat

keretében

civil

szervezetek

és

társadalmi

vállalkozások

környezetvédelmi,

esélyegyenlőségi és gyermekvédelmi témakörben szakértelmen alapuló pro bono támogatásra
pályázhatnak.
Kiknek szól?
A pályázat nyitott minden Magyarországon bejegyzett, nonprofit szervezet és társadalmi
vállalkozás számára. Olyan szervezetek és társadalmi vállalkozások jelentkezését várják,
amelyek megfelelően előkészített, konkrét, mérhető, reális és belülről is támogatott projekteket
kívánnak tovább erősíteni illetve a megvalósításig eljuttatni.
A pályázat részletei
A szervezetek az alábbi területeken vehetik igénybe a szakmai támogatást:
1. Üzleti tervezés és tanácsadás: projektek vagy folyamatok megtervezése, a szervezet
folyamatainak

átvilágítása

és

segítése

a

sikeres

projekt

megvalósítás

érdekében.

Szolgáltatások vagy termékek megfelelő előállításának tervezésének támogatása.
2. Kommunikáció és marketing stratégia kialakítása: a projektek vagy termékek különböző
kommunikációs stratégiának, csatornáinak, üzeneteinek és felületeinek megtervezése és
szolgáltatást

igénybevevők

elérésének

optimalizálása,

a

projekt

ismertségének

maximalizálása.
3. Értékesítési ismeretek, szolgáltatástervezés: hogyan lehet a potenciális ügyfelekhez
eljutni és értékesíteni a szolgáltatásokat, melyek az eredményes szolgáltatások ismérvei,
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mit lehetnek a szervezetek az eredményes szolgáltatások megvalósításáért és az ügyfelek
maximális elégedettségének elérése érdekében.
A pályázat benyújtásának határideje és módja
Az online jelentkezési lapot 2016. augusztus 30. 18.00 óráig kell kitölteni.
A lap elérhető a https://goo.gl/forms/PheTHpwZTO0N8wMf2 cím alatt.
Pályázati kiírás, kapcsolódó dokumentumok
http://www.oka.hu/hirek/mesterfogasprobonomaratonmastercardmagyarorszag
koezremukoedesevel

Pályázat gyermekotthonok kiváltására,
gyermekotthonok korszerűsítésére, hiányzó
gyermekotthoni kapacitások létrehozására VEKOP
6.3.115
A pályázat célja
A pályázat célja a gyermekvédelmi szakellátás területén működő nagy férőhelyszámú és/vagy
korszerűtlen bentlakásos intézmények férőhelyeinek kiváltása, kis férőhelyszámú, településbe
integrált

lakásotthonok, gyermekotthonok

korszerűsítése, a speciális és kettős ellátási

szükségletű gyermekek ellátására szolgáló kapacitások, valamint a befogadó gyermekotthoni
kapacitások fejlesztése.
Kiknek szól?
A célok elérését a Kormány az állami, egyházi és nem állami intézmények fenntartói
együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Megvalósítandó tevékenységek
A támogatási kérelmet benyújtó fenntartók az együttműködés keretében vállalják, hogy
projektjük megvalósításával:
• biztosítják a gyermekvédelmi szakellátás területén működő, nagy férőhelyszámú és/vagy
korszerűtlen bentlakásos intézményeik férőhelykiváltását, és/vagy
• felújítják, korszerűsítik az NMr. előírásainak megfelelő férőhelyszámú, településbe
integrált lakásotthonokat és gyermekotthonokat és/vagy
• fejlesztik a befogadó gyermekotthoni kapacitásokat és/vagy
• fejlesztik a speciális és a kettős ellátási szükségletű gyermekek ellátását szolgáló
férőhelyeket a fenntartásukban meglévő gyermekotthoni férőhelyeknek a jelen felhívás
megjelenésének időpontját megelőző 6 hónapon belüli legmagasabb bázisán.
• a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
Elnyerhető támogatás
A felhívás feltételeinek megfelelő projektek 24 millió Ft – 900 millió Ft közötti vissza nem
térítendő támogatásban részesülhetnek a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A pályázat benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 8tól 2018. augusztus 8ig van
lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek
kerülnek együttesen elbírálásra:
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2016. szeptember 15.
2016. december 29.
2018. augusztus 8.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon
keresztül.
Pályázati kiírás, kapcsolódó dokumentumok
https://www.palyazat.gov.hu/vekop63115gyermekotthonokkivltsagyermekotthonok
korszerstsehinyzgyermekotthonikapacitsokltrehozsa

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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