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ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA 

 

PÁLYÁZAT CÉLJA: 

 A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év 
tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton keresztüli tanulás biztosítása a tudatos 
pályaválasztás megalapozására. 

 Részcélok: 

 A fiatalok tapasztalatainak szélesítése a megalapozott pályaválasztás megvalósítása érdekében. 

 A fogadó szervezetek képessé tétele a fiatalok hatékony és produktív fogadására. 

 

PÁLYÁZÓK KÖRE: 

 Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumvezetőként az alábbi 
kategóriákba tartozó szervezetek, amennyiben igazolhatóan (jogszabály vagy szerződéses jogviszony 
alapján) állami közfeladatot látnak el egészségügyi, honvédelmi, katasztrófavédelmi területen, 
gyermekjóléti alapellátás vagy a szociális bentlakásos szolgáltatások területén: 

 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek – GFO kód: 311, 312 

 Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek – GFO kód: 381, 382 

 Egyházi jogi személy – GFO kód: Bevett egyház 551, Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső 
egyházi jogi személy, 552, Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy 
555, Egyházi szervezet technikai kód 559 

 Egyéb szövetség – GFO kód: 517 

 Egyéb egyesület – GFO kód: 529 

 Egyéb alapítvány – GFO kód: 569 

 Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO kód: 525 

 Közalapítvány – GFO kód: 561 

 Közalapítvány önálló intézménye – GFO kód: 562 

 Közalapítványok közül közhasznú vagy a Köt. nyilvántartásba regisztrált közalapítvány nyújthat be 
támogatási kérelmet. 

 A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatást igénylő regisztráljon a Köt. 
nyilvántartásba. 

 Egy szervezet egy támogatási kérelmet nyújthat be. 

 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 

 Egy szervezet csak egy konzorciumban vehet részt. 

 Egy konzorcium legfeljebb 3 tagból állhat. 

  



 

 Konzorciumi partner lehet: 

 Egyéb szövetség – GFO kód: 517 

 Egyéb egyesület – GFO kód: 529 

 Egyéb alapítvány – GFO kód: 569 

 Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO kód: 525 

 Egyházi jogi személy – GFO kód: 551, 552, 555, 559 

 Közalapítvány – GFO kód: 561 

 Közalapítvány önálló intézménye – GFO kód: 562 

 Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO kód: 563 

 

KERETÖSSZEG: 

 4,33 Mrd Ft 

 

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: 

 19-144 db 

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 

 30-225 M Ft 

 A minimális támogatás esetén a bevont önkéntesek száma 20 fő. Minden egyes további bevont 
önkéntes esetében az igényelt támogatási összeg legfeljebb 1,5 M Ft-tal nőhet (225 M Ft 
támogatási összeg esetén minimum 150 önkéntest kell bevonni). 

 

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS: 

 100% 

 

ELJÁRÁSREND: 

 standard, szakaszos 

 

  



 

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA: 

 2017. május 2-től 2019. május 2-ig 

 Szakaszok: 

 2017. május 2. – 2017. június 2. 

 2017. június 9. – 2017. július 9. 

 2017. július 16. – 2017. november 14. 

 2017. november 21. – 2018. január 15. 

 2018. január 22. – 2018. június 1. 

 2018. június 8. – 2018. december 31. 

 2019. január 7. – 2019. május 2. 

 

PROJEKTIDŐSZAK: 

 Fizikai befejezés: 24-36 hónap 

 Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: a projekt fizikai befejezését követő 90. nap. 

 A projekt megvalósítása során 4 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt 
fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni. 

 

TERÜLETI KORLÁTOZÁS: 

 A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, 
Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl). 

 

CÉLCSOPORT: 

 18 évesnél idősebb, de 22. életévüket még be nem töltött fiatalok, akik középfokú tanulmányaikat 
sikeresen befejezték, és aktív hallgatói, tanulói jogviszonnyal, valamint foglalkoztatási jogviszonnyal nem 
rendelkeznek 

 

  



 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek 

 Toborzás, a program népszerűsítése, kiközvetítés 

 fiatalok toborzása, bevonása, 

 a támogatást igénylő promóciós anyagainak elkészítése 

 Képzések, felkészítések lebonyolítása 

 fiatalok felkészítése (lelki, fizikai) 

 egészségügyi és egyéb szükséges alkalmassági vizsgálat végzése 

 munkavédelmi oktatás 

 az önkéntes tevékenység ellátásához szükséges betanítás 

 a fogadó szervezet és munkatársainak felkészítése az önkéntesek fogadására (konzorcium 
esetén csak azok a szervezetek vehetik igénybe, akik önkénteseket fogadnak) 

 bemeneti és kimeneti alapkompetencia mérése 

 nyelvi tanfolyam (angol/német) biztosítása, és/vagy B kategóriás gépjármű vezetői engedély 
megszerzéséhez szükséges tanfolyam biztosítása, tevékenységek végzéséhez szükséges 
kompetenciákat bővítő, szaktudást nyújtó képzés (pl. belső képzés, OKJ képzés) 

 fogadó szervezetek érintettjeinek (a célcsoporttagokkal foglalkozó koordinátorok, 
szakemberek) felkészítése 

 A programba bevont fiatalok részére nyújtott tanácsadás 

 A fiatalok részére pályaválasztással, karriertervezéssel kapcsolatos tanácsadás végzése 

 Önkéntesek jogi és egészségügyi képviselete, érdekeiknek érvényesítése 

 Önkéntesek kötelezettségeinek ismertetése, végrehajtásának ellenőrzése 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Projekt előkészítése 

 Igényfelmérés a célcsoport körében 

 A projekt szakmai tervének elkészítéséhez szükséges háttértanulmányok, egyéb megalapozó 
szakmai dokumentumok elkészítése 

 Projektmenedzsment 

 Horizontális szempontok 

 Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság 

 Elkülönített pénzforgalmi számla 

 Könyvvizsgálat (150 M Ft felett) 

 

  



 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Projekt előkészítése: 

 Közbeszerzés 

 Projekt szakmai megvalósítása 

 Szakmai fórumok, konferenciák szervezése, lebonyolítása, 

 Országos és nemzetközi tapasztalatszerzést segítő programokon való részvétel (pl. 
tanulmányutak, csereprogramok, műhelymunka) a támogatást igénylő szakembereinek részére 

 A projekttel kapcsolatos tevékenységek, tapasztalatok és eredmények bemutatása, terjesztése, 

 Jó gyakorlatok összegyűjtése és megosztása, valamint implementálása. 

 Beruházások 

 Fogadó szervezetek képessé tétele a fiatalok fogadására eszközbeszerzéssel, a tevékenység 
elvégzéséhez szükséges terek kialakításával 

 Szükséges munkavédelmi eszközök beszerzése a fiatalok számára 

 


