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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Tagszervezeti Hírlevél
Autisták Országos Szövetségének pályázatfigyelő tagszervezeti hírlevele
2016. szeptember 08.

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

Pályázat fogyatékosságügy támogatására
A pályázat célja
Az Értéksziget Webáruház pályázati felhívása civil és egyházi szervezetek részére a Tolerancia és
a Fogyatékos Emberek Világnapjához kapcsolódó rendezvények megtartására. A pályázat célja,
hogy a fogyatékossággal nem érintett emberek ne sztereotip módon gondolkodjanak és
döntsenek a fogyatékos emberekről, hanem értékeik alapján.
A pályázók köre
• Pályázatot nyújthat be: Magyarországon bejegyzett és hazánkban tevékenykedő fogyatékos
embereknek segítő vagy fogyatékosságügyben tevékenykedő egyesület vagy alapítvány, vagy
önálló jogi személyiségű egyházi szervezet, amely saját, nem ingyenes szerveren hostolt,
folyamatosan frissülő weboldallal rendelkezik.
• Nem nyújthat be pályázatot: külföldi alapítású civil szervezet, oktatási intézmény, állami
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fenntartású intézmény, gazdasági társaság, valamint olyan – egyébként megfelelő  szervezet,
aki már korábban pályázati támogatásban részesült.
A pályázat részletei
A benyújtandó pályázatoknak a fogyatékos emberek értékeit kell hangsúlyozniuk oly módon,
hogy ezáltal társadalmi integrációjuk, megbecsülésük növekedhessen. Csak olyan, a két világnap
valamelyikéhez kapcsolódó rendezvényt vagy programot, konferenciát, kiállítást, projektet áll
módunkban támogatni, amely fogyatékos emberek közreműködésével, a fogyatékos emberek
értékeinek

kiemelésével,

valóságos

értékteremtési

céllal

szerveznek

meg,

valamint

megvalósításukra 2016. november 1. és 2016. december 5. között kerül sor és záródik le.
Elnyerhető támogatás összege és formája
Jelen pályázat keretében az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb
40.000. Ft, de legalább 30.000. Ft.
A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat benyújtására 2016. szeptember 1. és október 15. között van lehetőség.
A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot elektronikus formában lehet csak benyújtani a kiíró erre létrehozott elektronikus
felületén.
Pályázati kiírás, kapcsolódó dokumentumok
https://www.erteksziget.hu/palyazatfogyatekossagugytamogatasara

Pályázat civil szervezetek részére vezetőképző
programban való díjmentes részvételre
A pályázat célja
A Szent Gergely Népfőiskola, mint szervező valamint a Projektközpont Szolgáltató Kft., mint
programmegvalósító pályázatot hirdet tandíjmentes vezetőképző programban való részvételre.
A program kiemelt célja, hogy segítséget nyújtson a társadalmi szervezetek vezetői számára
korszerű vezetési, és irányítási kompetenciák elsajátításával.
Pályázók köre
• 18. életkorukat betöltött, természetes személyek;
• a pályázó a felvételi eljárás időszakában nem lehet több 60 évesnél;
• az egyes programoknak megfelelő szakmai bemeneti követelményeknek való megfelelés;
• a pályázónak szakmai elhivatottságát, tanulmányi motivációját motivációs levéllel igazolnia
kell.

A program részletei
A program besorolása: Diplomára épülő program, szakiránynak megfelelő, újabb kompetenciákat
biztosító képzési forma. Szakirányú, szakmódszertani továbbképzés.
Bemeneti követelmények: Főiskolai/ Egyetemi végzettség (bármely szakterületen).
Kimenet:

Záróvizsga

teljesítése

nélkül

tanfolyami

igazolás

a

részvételről,

záróvizsga

teljesítésével "Társadalmi (civil) szervezet  vezető” megnevezésű szakirányú, szakmódszertani
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oklevél

(diplomára

épül).

A

program

általános

célú

program,

célja

a

személyi

kompetenciafejlesztés. Az egyes kompetencia területek kizárólag más végzettség birtokában
sajátíthatók el, hasznosíthatók. Ezek bemeneti feltételként jelentkeznek az andragógiai
programok megvalósításában. Az általános célú programok alapvégzettségre épülnek, amelyek
kizárólag ezen végzettségek birtokában hasznosíthatók. A program konzultációs rendszer
(csoportos konzultáció) alkalmazásával valósul meg.

A program moduljai
• Vezetéselmélet és szervezetfejlesztés
• Gazdasági és jogi ismeretek
• Társadalmi szervezetek működési
• Pályázati rendszerek és pályázatírási technikák
• Társadalmi szerepvállalás
• Társadalmi szervezetek jelene és jövője az EUban
• Finanszírozás és szponzorráció
• Ügyviteli és kommunikációs ismeretek

A program ütemezése
Pályázási (felvételi) időszak: 2016. szeptember 23.
Felvételi döntések: 2016. szeptember 24.
Beiratkozások: A konzultációs sorozat első napján.
Első félév vége: 2017. január (A záróvizsga várható időpontja)
A programmegvalósítás az alábbi konzultációs helyszínen történik az alábbi időpontokban:
Fővárosi Konzultációs Központ, 1105 Budapest, Szent L. tér 7.
2016. október 3. (hétfő)  2016. október 7. (péntek) A konzultációk reggel 8:30kor kezdődnek
és 67 óratartamban tartanak, így a konzultációk vége a délutáni időszakra tehetők.

A pályázati program önrésze, a képzési programhoz kapcsolódó költségek
A program támogatott, kedvezményes formában valósul meg. A programon való részvételhez
önerőre (vizsgadíj térítésére) van szükség az alábbiak szerint. A képzésen való részvétel
térítésmentes. Pályázati önrész: A résztvevőt terhelő összeg, amelynek mértéke a mindenkori
minimálbér 20%nak megfelelő összeg (2015ben a 347/2014. (XII. 29.) Korm. Rendelet
értelmében 22 200. Ft. A programrészvételhez más intézményi költség nem társul.
A program biztosítja valamennyi segédletet, jegyzetet, viszont nem tartalmazza az utazási, az
étkezési és egyéb, járulékos költségeket. A programot megvalósító intézmény számára a
fentieken kívül más teljesítendő kiadás nem értelmezett. A pályázati önrész teljesítése kizárólag
sikeres felvétel esetén, a szerződést kötést követően, egy összegben esedékes.
A pályázat benyújtásának módja
A hiánytalanul kitöltött pályázati lapokat elektronikus formában, emailben kérjük megküldeni a
projektkozpont@gmail.com címre. Tárgy mezőben kérjük feltüntetni: "Civil vezetőképző"
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Pályázat benyújtásának határideje
2016. szeptember 23.
A pályázati határidőn túl benyújtott pályázatokat a programkoordinátor automatikusan
elutasítja, a bírálatban ezen pályázatok nem vesznek részt.
Pályázati kiírás, kapcsolódó dokumentumok
http://projektkozpont.hu/wpcontent/uploads/dokumentumok/PK05.pdf
Kérdéseket emailben lehet feltenni, email cím: projektkozpont@gmail.com

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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