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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.
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Tisztelt Tagszervezeti vezető!

Szeretnénk tájékoztatni Önt az alábbi pályázati lehetőségről.
A pályázatok rövid összefoglalója olvasható és letölthető pdf formátumban, de ez nem
helyettesíti a részletes pályázati kiírást.

Egészséges ifjúságért - A jövőt most írod
Beadási határidő: 2018. október 26.
A pályázat kiírója: Auchan az Ifjúságért Alapítvány, Auchan Retail Magyarország, Magyar
Adományozói Fórum
A felhívás indokoltsága és célja
Az Auchan áruházak vonzáskörzetében, nehéz helyzetben élő 5-25 éves fiataloknak szóló
projekteket

támogasson

az

egészséges

életmód

témaköréhez

kapcsolódóan,

az

egészségmegőrzés, egészséges táplálkozás, sport, mozgás, és egyéb, az egészséges életmód
népszerűsítését célzó tevékenységek révén.
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A pályázat rövid összefoglalója pdf formátumban.
Részletes felhívás és információk ITT olvashatók.

Ön választ, mi segítünk
Beadási határidő: 2018. november 16.
A pályázat kiírója: TESCO-GLOBAL Zrt., Magyar Adományozói Fórum
A felhívás indokoltsága és célja
A TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és
részvételével megvalósuló programok támogatása.
A helyi közösségek környezetének megszépítésére, illetve a helyi közösségi élet
előmozdítására irányuló kezdeményezések támogatása – a környezet szépítése,
védelme, zöldítése és/vagy beruházás jellegű fejlesztése a helyi közösség részvételével;
továbbá a helyi közösségi élet fejlesztése.
Oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek számára.
Egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási szokások
kialakítását célzó projektek.
A pályázat rövid összefoglalója pdf formátumban.
Részletes felhívás és információk ITT olvashatók.

Vodafone vállalati önkéntesség
Beadási határidő: 2018. október 26.
A pályázat kiírója: Vodafone Magyarország Zrt.
A felhívás indokoltsága és célja
A Vodafone olyan budapesti és pest megyei együttműködő szervezeteket keres, akik a
Vodafone munkatársait fogadni tudják 2018. november második felében, és tudnak akár 50 fő
önkéntesnek munkát biztosítani.
A pályázat rövid összefoglalója pdf formátumban.
A mellékelt, kitöltendő űrlapot az onkentesseg@donorsforum.hu e-mail címre várják.

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.
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