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Tisztelt Tagszervezeti Vezetők!
  

Szeretnénk tájékoztatni Titeket az alábbi pályázati lehetőségekről.

A pályázatok rövid összefoglalója olvasható és letölthető pdf formátumban, de ez nem

helyettesíti a részletes pályázati kiírást.

A hivatalos pályázati felhívás webes elérhetőségét is megadjuk minden esetben.

 

Fogyatékosság-barát Munkahely 2018 – Pályázat
fogyatékos emberek foglalkoztatása terén kiemelkedő

munkáltatók elismerésére 
  

Beadási határidő: 2018. május 11. 

A pályázat kiírója: Salva Vita Alapítvány

A felhívás indokoltsága és célja

http://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1450437036&view_newsletter_send_id=1524142788


A Fogyatékosság-barát Munkahely elismerést a Salva Vita Alapítvány 2010-ben vezette be

azzal a céllal, hogy az álláskereső fogyatékos emberek, és a foglalkoztatásukra nyitott

munkáltatók egymásra találását támogassa, valamint elősegítse, hogy a munkáltatók

folyamatosan fejlesztéseket valósítsanak meg a fogyatékos emberek foglalkoztatása

érdekében. A Fogyatékosság-barát Munkahely elismerés alapja a folyamatos fejlesztés. 

A pályázat rövid összefoglalója pdf formátumban.

Részletes felhívás és információk ITT olvashatók.

  

Pályázat fogyatékos emberek otthonában nyújtott
időszakos segítő szolgáltatás támogatására

  

A Felhívás kódszáma: OS2018 

Beadási határidő: 2018. május 14. 

A pályázat kiírója: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A felhívás indokoltsága és célja 

A KézenFogva Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma és jogelődjeinek folyamatos

támogatásával – kidolgozta a FECSKE szolgáltatást (www.fecske.kezenfogva.hu) amelyet 2007

óta modellkísérleti programként működtetett. 

A pályázati program célja új szolgáltatók beléptetésével, országos hálózat kiépítésével a

korábbi szolgáltatás eredményeinek új programban történő kiterjesztése és a szociális

szolgáltatások rendszerébe történő beillesztésének előkészítése.

A pályázat rövid összefoglalója pdf formátumban.

Részletes felhívás és információk ITT olvashatók. 

  

 “TARTALMAS PIHENÉS” 2018 PÁLYÁZAT 
  

Beadási határidő: 2018. május 14. 

A pályázat kiírója:  Autisták Országos Szövetsége

 

Az Autisták Országos Szövetsége pályázatot hirdet tagszervezetei részére autista gyermekeket

és felnőtteket fogadó nyári napközbeni vagy bentlakásos tábor megszervezésének

támogatásához. A pályázat olyan programokat támogat, amelyek tehermentesítik a családokat

nyári szünidőben és az autizmussal élő gyermekek és felnőttek számára speciális

szükségleteiknek megfelelő időtöltést nyújtanak. 

A pályázat célja: 2018. június 16. - augusztus 31. között megvalósuló nyári táborok pályázati

rendszerben, évi egy alkalommal történő támogatása.

A pályázat rövid összefoglalója honlapunkon elérhető.

http://aosz.hu/wp-content/uploads/2018/04/Fogyat%C3%A9koss%C3%A1g-bar%C3%A1t-Munkahely-2018-_-P%C3%A1ly%C3%A1zat-fogyat%C3%A9kos-emberek-foglalkoztat%C3%A1sa-ter%C3%A9n-kiemelked%C5%91-munk%C3%A1ltat%C3%B3k-elismer%C3%A9s%C3%A9re.pdf
http://fbm.hu/wp-content/uploads/2018/04/fbm-plyzati-tmutat-2018.pdf
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2018/04/P%C3%A1ly%C3%A1zat-fogyat%C3%A9kos-emberek-otthon%C3%A1ban-ny%C3%BAjtott-id%C5%91szakos-seg%C3%ADt%C5%91-szolg%C3%A1ltat%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1s%C3%A1ra-1.pdf
http://fszk.hu/palyazat/os2018masodik
http://aosz.hu/tartalmas-pihenes-2018-palyazat/


Részletes felhívás és információk ITT olvashatók.

  

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu
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