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Pályázati kiírás 

I. Pályázat címe: „Vendégváró!” 

II. A pályázók köre:  

Állami gondozásban, családon kívül, gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek részvételével 

alakuló csoportok. 

III. Pályázat témája és keretei:  

Olyan tevékenység, projekt megvalósítására ösztönöz, amelyre az alapítvány képviselőit a 

pályázók vendégül hívják. Lehet ez bármilyen közösségépítő program, amit a pályázó csoport 

öntevékenyen kezdeményez, és amely hozzájárul a résztvevők kellemes, tartalmas, izgalmas 

együttlétéhez. 

A nevelő részvétele megengedett, de nem helyettesítheti a csoport önállóan kidolgozott ötleteit, 

a csoportnak a pályázat megírásával és benyújtásával és az abban foglaltak megvalósításával 

kapcsolatos munkáját. 

IV. A pályázat elbírálásának kritériumai: 

 a program középpontjában egy tartalmas közösségi rendezvény áll  

 A rendezvény/program nem szerepel az otthonban rendszeresen megrendezésre kerülő 
események között 

 a program pontos költségvetése 

 tíznél több fiatalt mozgósít 

 hiánytalan pályázati adatlap (melléklet) 

 a pályázó csoport tagjai által megadott adatok nevelő általi hitelesítése 

V. Előnyök, elbírálási szempontok:  

Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázat, amelyben szerepet kapnak az alábbiak: 

 az ötlet kidolgozásában a pályázó csoport minél több tagja részt vesz 

 közösségépítés, közös tevékenység 

 a program szerepet szán a „vendégnek” (az alapítvány képviselőinek) 

 gyerekek/résztvevők számára érdekes, izgalmas program 

 környezettudatosság/ismeretszerzés/mozgás/egészséges környezet /kultúra /alkotó 
tevékenység 

 újdonság, eredeti ötlet 

 hagyományteremtő jelleg 

 a megvalósítandó program szélesebb közösség, a lakókörnyezet bevonását is lehetővé teszi  
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VI. Határidők:  

Beadási határidő: 2013. január 10. 

Hiánypótlási határidő: 2013. január 30. 

Pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 10. 

Projekt megvalósításának időszaka: 2013. március 1. és 2013. május 31. között 

Visszacsatolás/beszámoló leadási határideje: 2013. június 30.  

VII. Beküldés helye, módja:  

A pályázatok postai úton és elektronikusan is beküldhetők: 

Az alapítvány email-címére: palyazat@sztehloalapitvany.hu 

A postai úton beküldött pályázatokat kérjük az alábbi címre eljuttatni: 

Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány 

Cím: Budapest, 1014 Budapest Táncsics Mihály u 28. 

A beérkező pályázatok regisztrációját visszaigazoljuk a csoport kapcsolattartójának. 

Információ kérhető:  palyazat@sztehloalapitvany.hu e-mailcímen, valamint telefonon 

06 20/335-6009 hétfőnként és keddenként 18.00-20.00-ig.  

A teljes pályázati dokumentáció elérhető: www.sztehloalapitvany.hu/vendegvaro 

VIII. Pályázható összeg: 

2013. évben az Alapítvány által jelen pályázatra biztosított támogatási kerete 400.000 forint. A 

pályázók által igényelhető összeg maximum 40.000 forint egy pályázatra.  

A program költségeinek 20%-át a pályázó csoport fizeti, 80%-át, de maximum 40.000 forintot, az 

Alapítvány finanszírozza. 

Az Alapítvány a támogatási keretet nem köteles teljes egészében kiosztani, amennyiben nem 

érkezik elegendő tartalmilag megfelelő pályázat. 

IX. A pályázat értékelése:  

A benyújtott pályázatot a beérkezést követően regisztráljuk. A regisztrált pályázatot elsőként 

formailag vizsgáljuk át, ellenőrizzük a pályázati dokumentáció megfelelő kitöltését, és a pályázati 

anyaghoz kötelezően csatolt mellékletek meglétét.  

A formailag megfelelt pályázatokat a Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány 

kuratóriuma értékeli a fent megnevezett szempontok alapján és dönt a támogatásról. A döntés 

végleges, jogorvoslatnak helye nincs. 

mailto:palyazat@sztehloalapitvany.hu
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A pályázat eredményéről, az elfogadás vagy az el nem fogadás tényéről a kapcsolattartókat 

írásban értesítjük. A nyertes pályázókat az Alapítvány képviselője megkeresi a finanszírozás és a 

program részleteinek egyeztetésével kapcsolatban 

A támogatás folyósítása: 

A nyertes pályázóknak előzetes egyeztetés után lehetőség szerint előfinanszírozást biztosítunk.  

A jóváhagyott költségeket a számlák utólagos benyújtásával kell igazolni. A formailag hibás vagy a 

nem jóváhagyott költségekre beadott számlákat az Alapítvány visszautasíthatja, az 

előfinanszírozással utalt összeg arányos részét vagy egészét visszakövetelheti. 

Amennyiben a pályázatban leírt program a megadott határidőn belül nem valósul meg, az 

Alapítvány a megítélt támogatás visszavonására jogosult. 

X. Beszámoló: 

A pályázati program megvalósításáról szöveges és fényképes beszámolót várunk az alábbi 

tartalommal:  

 élménybeszámoló (minimum 500 szó) 

 fényképek 

 a program esetleges utóélete, pályázati kereteken kívül történő folytatása, folyománya  

A pályázó csoport hozzájárul, hogy az általuk beküldött beszámolót és fényképeket az Alapítvány 

saját anyagaiban, kiadványaiban, honlapján, facebook oldalán megjeleníthesse. 


