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LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED! 2.

PÁLYÁZAT CÉLJA:


A konstrukció fő célja a gyermekvédelmi szakellátási intézmények droghasználat kialakulásának
megelőzését, visszaszorítását célzó tevékenységeihez kapcsolódó támogatása.



A program során a kedvezményezett intézményeknek olyan megelőző tevékenység megvalósítására
nyílik lehetőségük, amely pozitív hatást gyakorol a gyermekvédelmi szakellátásban részesülőkre.



Részcélok:




A szerhasználat megelőzését és visszaszorítását célzó


prevenciós szemléletformáló programok megvalósításával elősegítésre kerül a
gyermekvédelmi szakellátásban ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett
gyermekek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek szerhasználatának
megelőzése és visszaszorítása;



speciális programokon keresztül növekszenek a nevelőszülők nevelőszülői készségei,
kompetenciái, a szülők és családok bevonásával erősödik a családi rendszer, a
nevelőszülői szerep;



továbbképzéseken, felkészítéseken keresztül növekszik
szakellátásban dolgozó szakemberek szakmai hatékonysága;

a

gyermekvédelmi

A szenvedélybetegség megelőzése érdekében a gyermekvédelmi szakellátás egyes ellátási
formáihoz kapcsolódó felméréseken, kutatásokon keresztül növekszik az ellátórendszer
fenntartható, hatékony megelőzési rendszere.

PÁLYÁZÓK KÖRE:


Legalább 200 engedélyezett férőhellyel rendelkező állami, egyházi, nem állami fenntartású, érvényes
szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés birtokában otthont nyújtó ellátást és/vagy utógondozói
ellátást biztosító intézmények:


GFO 311 – Központi költségvetési irányító szerv



GFO 312 – Központi költségvetési szerv



GFO 525 – Vallási tevékenységet végző szervezet



GFO 529 – Egyéb egyesület



GFO 551 – Bevett egyház



GFO 552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy



GFO 555 – Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy



GFO 559 – Egyházi szervezet technikai kód



GFO 561 – Közalapítvány



GFO 563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye





GFO 565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége



GFO 569 – Egyéb alapítvány

A támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.


Egy konzorcium maximum 5 tagból állhat azzal, hogy egy egyesület/alapítvány bevonása
kötelező, további tagként csak 200-nál kevesebb engedélyezett férőhellyel rendelkező állami,
egyházi, nem állami fenntartású, érvényes szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés birtokában
otthont nyújtó ellátást és/vagy utógondozói ellátást biztosító intézmények számára van
lehetőség.



Egy konzorciumi partner csak egy projektben vehet részt.



Az egyesület/alapítvány alapító dokumentuma alapján a projekt megvalósítása során tervezett
tevékenység ellátásra jogosult.



Nem lehet a konzorcium tagja az az egyesület/alapítvány, amely az EFOP-1.8.7-16 felhívásban
támogatási kérelmet nyújtott be.

KERETÖSSZEG:


1,9 Mrd Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:


19-21 db

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:


50-150 M Ft

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:


100%

ELJÁRÁSREND:


standard, szakaszos

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:


2017. május 2-től 2017. augusztus 31-ig



Szakaszok:


2017. május 2. – 2017. június 30.



2017. július 7. – 2017. augusztus 31.

PROJEKTIDŐSZAK:


Fizikai befejezés: legfeljebb 24 hónap



Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: az utolsó mérföldkő elérését követő 90. nap.



A projekt megvalósítása során legalább a lenti 3 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó
mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:


A támogatást igénylőnek Magyarország kevésbé fejlett régióiban (Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl,
Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) kell székhellyel vagy telephellyel
rendelkezni.



A tevékenységek csak Magyarország kevésbé fejlett régióiban valósíthatók meg.

CÉLCSOPORT:


gyermekvédelmi szakellátásban részesülők



a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó szakemberek



a program megvalósításának helyszínén élő prevenciós programokkal érintett gyermekek és szülők

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek


Szemléletformáló előadások, felkészítések szervezése a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók és a
gyermekvédelmi szakellátásban részesülők számára



Drogprevenciós célú kutatások, elemzések, tanulmányok készítése: a gyermekvédelmi szakellátásban
résztvevők szerhasználatának felmérése és a megelőzés lehetőségeinek feltárása. eredmények publikálása



Megelőzést segítő programok szervezése és megvalósítása a célcsoport számára, a kábítószer-fogyasztás
megelőzése és visszaszorítása érdekében



Kábítószer-fogyasztás negatív következményeinek bemutatását szolgáló események megvalósítása, és
ilyen tartalmú kiadványok készítése a célcsoport számára.



A szülők (és gyermekvédelmi gyámok) ismeretének bővítését célzó felkészítés a drogfogyasztás
veszélyeiről, a drogfogyasztás tüneteinek felismeréséről és kezeléséről



Drogprevenciós célú képzések megvalósítása a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben dolgozók
részére.

Önállóan nem támogatható tevékenységek


Drogprevenciós célú képzésekhez kapcsolódó E-learning tartalmak kialakítása a területen dolgozó
szakemberek számára



A projektben megvalósítható tevékenységekhez kapcsolódó, workshopok, konferenciák.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek


Projekt előkészítése


A szükséges háttértanulmányok, hatástanulmányok, szakvélemények, elemzések, felmérések
engedélyezési dokumentumok elkészítése



Megvalósíthatósági tanulmány készítése



Közbeszerzések előkészítése, közbeszerzések lebonyolítása – amennyiben releváns



Projektmenedzsment



Tájékoztatás és nyilvánosság



Horizontális szempontok

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek


Infrastruktúra és infokommunikációs fejlesztés

BELSŐ KORLÁTOK:

Költségtípus

Maximális mérték (%)

Közbeszerzési eljárások lefolytatása

1%

Könyvvizsgálat

0,5%

Beruházás

3%

Tartalék

0,5%

Kiszervezhető szolgáltatások

33%

