Védőháló a családokért - (EFOP-1.2.1-15)
Támogatott
tevékenységek:

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS
1. Helyzetértékelés, amely tartalmazza a célcsoport elemzését és a
helyzetfelmérést.
2. Szakmai terv elkészítése.
3. Közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása.
II. PROJEKT MENEDZSMENT (ld. Kötelező vállalások)
III. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA (1-7. tevékenységek közül legalább 2
megvalósítása kötelező)
1. A fiatalok családi életre való felkészítése, krízishelyzetbe kerülésük esélyét
csökkentő tanácsadás, csoportfoglalkozások, workshopok, tréningek
lebonyolítása.
2. Gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tanácsadás, képzések,
csoportfoglalkozások lebonyolítása.
3. Nők és fiatal lányok helyzetének, társadalmi egyenlőségének javítását,
valamint a nők és férfiak közti harmonikus együttműködés előmozdítását
szolgáló támogató programok kidolgozása és végrehajtása.
4. Kapcsolati erőszak áldozatává és elkövetőjévé válás megelőzését szolgáló
programok, egyéni és/vagy csoportos foglalkozások, tanácsadás.
5. Család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadás, képzések és programok
lebonyolítása.
6. Családi közösségépítő programok szervezése.
7. Sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő programok, tanácsadás,
csoportfoglalkozások, tréningek lebonyolítása.
IV. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG (kötelező tevékenység)

Pályázók köre:








A szervezet főtevékenysége vagy további tevékenységei között szerepel a TEÁOR
8560 vagy TEÁOR 8790 vagy TEÁOR 8891 vagy TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 9499
tevékenység, amelyet az állami adóhatóság a Felhívás megjelenésének napját
megelőzően nyilvántartásba vett és
A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerint az alábbi besorolások
valamelyikébe tartoznak:
- Egyéb alapítvány (GFO 569)
- Egyéb egyesület, (GFO 529)
- Egyéb szövetség (GFO 517)
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
- Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)
A fent felsorolt szervezeteken kívül konzorciumi partnerek az alábbiak lehetnek:
- Egyházi jogi személyek (GFO 55)
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A
konzorciumi tagok száma a konzorcium vezetővel együtt maximálisan 3 lehet.
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Családalapítás előtt álló fiatalok,
Házasságkötésre, gyermekvállalásra készülő párok,
Gyermekes szülők,
A gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó szülők,
Párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást,
segítségnyújtást igénylő személyek,
Családok (sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családok, nagycsaládok,
többgenerációs családok)
Családi közösségek
A projekt teljes időtartama alatt egy felsőfokú végzettséggel rendelkező
projektmenedzsert alkalmaz.
A projekt teljes időtartama alatt egy pénzügyi végzettséggel, és legalább 2 év
szakmai tapasztalattal rendelkező pénzügyi vezetőt alkalmaz.
A projekt teljes időtartama alatt egy szakmai vezetőt alkalmaz, aki a projekt
céljaihoz kapcsolódó szakmai tapasztalattal és felsőfokú végzettséggel kell
rendelkezzen.
A projekt megkezdésétől számított 12. hónap végéig legalább 100 fő, 20. hónap
végig legalább 300 fő, projekt befejezéséig legalább 400 részt vett a támogatást
igénylő által szervezett vagy nyújtott szolgáltatáson, programon vagy
tanácsadáson
Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régióban megvalósuló projektek.
Vissza nem térítendő támogatás.
2016. augusztus 15.

minimum 20 millió Ft - maximum 40 millió Ft.
(A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a)
Támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a
megítélt támogatás 50 %-a lehet.
minimum 24 hónap – maximum 36 hónap

