Kárpátok Alapítvány
„Roma gyerekek korai képességgondozásához szükséges helyi kapacitások
fejlesztése” program

„Peer to Peer learning” azaz „Egymástól tanulunk” programelem
FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ
A Kárpátok Alapítvány a fent nevezett program támogatott civil szervezetei közötti
tapasztalat- és tudásátadás támogatása céljából szeretné ösztönözni a kedvezményezettek
közötti kapcsolatépítést, úgy nevezett „„Peer to Peer learning” azaz „Egymástól tanulunk”
programeleme révén.
Ennek érdekében felhívást intézünk a támogatott civil szervezetek felé, hogy az Alapítvány
pénzügyi támogatásával szervezzenek egy napos úgy nevezett jó gyakorlat látogatásokat,
szakmai napokat a többi érdeklődő kedvezményezett részére.

Mire lehet pályázni?
A jó gyakorlat látogatások elsősorban az adott civil szervezet munkáját, korai
képességgondozás terén folytatott programok bemutatását, valamint egyéb esélyteremtő, roma
integrációs programok, kezdeményezések bemutatását kell, hogy célozzák. Ez kiegészülhet
egyéb forrásteremtési, vagy kommunikációs innovatív jó gyakorlatok bemutatásával is.
A jó gyakorlat látogatások célja a fogadó szervezet működésének, programjainak, vagy
helyszíneinek bemutatásán túl konkrét, gyakorlatorientált programok szervezése is, amely
során szakmai jellegű tudás, tapasztalat sajátítható el a résztvevők részéről (pl.: szakmai
alkotó workshop vagy Meséd program, stb.).

Kik vehetnek részt a pályázaton?
A pályázat meghívásos, azon csak és kizárólag a Kárpátok Alapítvány „Roma gyerekek korai
képességgondozásához szükséges helyi kapacitások fejlesztése” című pályázaton támogatást
elnyert szervezetek vehetnek részti.

Költségvetés
Az elnyerhető támogatási összeg projektenként maximum 100.000 forint a közreműködői
díjakra és a szervezésre, amelyet számla ellenében a látogatás megszervezését követően
egyenlít ki az Alapítvány. A projektek keretében nem várunk el önrészt.
A résztvevők utazási, szállás és étkezési költségét a Kárpátok Alapítvány biztosítja, ezek
leszervezése és a látogatások teljes körű koordinációja azonban a pályázók feladata, amelyhez
az Alapítvány szükség esetén segítséget nyújt.

Egyéb tudnivalók
A jó gyakorlat látogatásokat 2018. október 15. és
megszervezni.

A pályázatok benyújtásának módja, határideje

2019. január 14. között kell

A pályázatokat a kitöltött formanyomtatványokon (adatlap, költségvetés) kérjük benyújtani
legkésőbb 2018. szeptember 30-ig a cfhu@cfoundation.org e-mail címre.

Kiválasztás módja, menete
A pályázatok benyújtását követően az Alapítvány munkatársai választják ki a két legjobbnak
ítéltet, és az adott programokat meghirdetik a többi támogatott szervezetnek, akik közösen
döntik el, hogy mikor és melyiket látogatják meg. Minden szervezet részt vehet mindkét
alkalmon, de legalább egy alkalommal szeretnénk, ha minden szervezettől képviseltetné
magát valaki.

További információ kérhető:
Munkanapokon 9-17 óra között:
Havasi Norbert- 30-520-9318, norbert.havasi@cfoundation.org
Bata Boglárka – 20-573-6644, boglarka.bata@cfoundation.org

A Kárpátok Alapítvány fenntartja a pályázati felhívás és útmutató, valamint a kapcsolódó
dokumentumok változtatásának jogát.
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