
 

EFOP-1.4.4-17 

 

BARI SHEJ (NAGYLÁNY, FATA MARE) – ROMA LÁNYOK 

TOVÁBBTANULÁSI ESÉLYEINEK NÖVELÉSE 

 

PÁLYÁZAT CÉLJA: 

 A pályázat a hátrányokkal küzdő roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez 
kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik növelését célozza. A beavatkozások stabil alapot teremtenek a 
majdani iskolai előrehaladásához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, és a későbbi 
foglalkoztathatósághoz, valamint hozzájárulnak életminőségük, egészségi állapotuk javulásához, továbbá 
szüleik nevelési képességének fejlődéséhez. 

 

PÁLYÁZÓK KÖRE: 

 Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi GFO kóddal rendelkező szervezetek: 

 GFO 371 – helyi nemzetiségi önkormányzat 

 GFO 522 – szövetség (kivéve sportszövetség) 

 GFO 525 – alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület 

 GFO 529 – egyéb egyesület 

 GFO 551 – egyház 

 GFO 552 – egyházi intézmény 

 GFO 555 – nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy 

 GFO 559 – egyéb egyházi szervezet 

 GFO 569 – egyéb alapítvány 

 A támogatást igénylő civil szervezet alapdokumentumában szerepelnie kell a gyermek- és ifjúsági célnak 
vagy cél szerinti tevékenységnek. 

 A támogatást igénylőknek együtt kell működniük azokkal a köznevelési intézményekkel, amelyeket a 
célcsoport látogat. 

 Egy támogatást igénylő legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. 

 3.000 fő lakos alatti településről legfeljebb 1 (a magasabb pontszámmal rendelkező) pályázat 
támogatására kerülhet sor. 

 Előnyben részesülnek azon szervezetek, akik már korábban hazai forrásból a ROMISK-15 és/vagy 
ROMISK-16 pályázat alapján programot valósítottak meg. 

 

KERETÖSSZEG: 

 2 Mrd Ft 

 

  



 

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: 

 66-80 db 

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 

 25-30 M Ft 

 

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS: 

 100% 

 

ELJÁRÁSREND: 

 standard, szakaszos 

 

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA: 

 2017. május 2-től 2019. május 2-ig 

 Szakaszok: 

 2017. május 2 – 2017. június 7. 

 2017. június13 – 2017. augusztus 2. 

 2017. augusztus 7 – 2017. november 7. 

 2017. november 14 – 2018. február 28. 

 2018. március 7 – 2018. július 31. 

 2018. augusztus 6 – 2018. október 22. 

 2018. október 26 – 2019. május 2. 

 

PROJEKTIDŐSZAK: 

 Fizikai befejezés: legfeljebb 24 hónap 

 Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: az utolsó mérföldkő elérését követő 60. nap. 

 A Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 2 hónapon belül kötelező megkezdeni a projektet. 

 Amennyiben a Támogatást igénylő ROMISK-16 pályázat alapján programot valósít meg, a jelen 
Felhívás keretében benyújtott projektet csak annak fizikai befejezését követően kezdheti meg. 

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

 

TERÜLETI KORLÁTOZÁS: 

 A kedvezményezett járásokban megvalósuló projektek támogathatóak. 

 Nem támogathatóak a Közép-magyarországi Régió területén megvalósuló projektek. 



 

 

CÉLCSOPORT: 

 10-18 éves általános vagy középiskolás – elsősorban roma – lányok 

 Olyan lányokat kell kiválasztania a támogatást igénylőnek, akik esetében jelen van valamilyen 
lemorzsolódási kockázat vagy tünet. Ezek lehetnek pl.: tantárgyi bukás, évismétlés, sok 
hiányzás, több testvér esetén a nagyobbaknál a lemorzsolódás jelenléte, a szülők alacsony – 
legfeljebb 8 osztályos – iskolai végzettsége, magántanulói jogviszony, a család lakhatási 
hátrányai és rossz anyagi körülményei. Célunk, hogy a programba kerülő lányok legalább 50%-
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesüljön. 

 a bevont lányok családja 

 korai iskolaelhagyással veszélyeztetett nem roma lányok 

 A roma származásról szóló nyilatkozat önkéntes. 

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Önállóan támogatható tevékenységek 

1. Szükségletfelmérés – a célcsoport kiválasztása tekintetében a lemorzsolódási tüneteket mutató lányok 
toborzása, szükségleteik beazonosítása; 

2. A helyi közösség érzékenyítése, a döntéshozók tájékoztatása, helyi szakemberek bevonása a program 
megvalósításába; 

3. Egyéni és családi mentorálás biztosítása a célcsoport számára a támogatási időszak alatt folyamatosan; 

4. Csoport működtetése legalább kétheti rendszerességgel – amelynek célja a tapasztalatok megosztása, a 
horizontális tanulás biztosítása, az önismeret fejlesztése, a prevenció és a hátránykompenzáció biztosítása 
– a projektbe közvetlenül bevont (mentorált) gyerekek, fiatalok és mentoraik számára, szükség szerint 
egyéb szakemberek (romológiával foglalkozó roma szakember, pszichológus, pályaorientációs tanácsadó, 
életvezetési tanácsadó) részvételével; 

5. Természetbeni támogatás biztosítása a továbbtanulás ösztönzése, illetve a lemorzsolódás elkerülése 
érdekében (pl. buszbérlet, szakkönyv, hangszer, színházjegy, múzeumi belépő, tanulmányi kirándulás 
részvételi díjának átvállalása, ruházat, étkezési utalvány, sportegyesületi tagság, sporteszköz, tanfolyam 
díja); 

6. Kötelező együttműködés kialakítása a szakmai-módszertani támogatást biztosító EFOP-3.1.7 
kódszámú „Esélyteremtés a köznevelésben” című kiemelt projekt megvalósítóival; 

7. Kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása, találkozók szervezése EFOP-1.4.4 megvalósító és a 
tevékenységeket megvalósító szervezetekkel; 

8. Az áldozattá válás megelőzését célzó tréningek biztosítása, a biztonságos internethasználat elősegítése, 
a veszélyek tudatosítása, valamint az önvédelmi képességek növelése; 

9. A családi és női szerepekkel foglalkozó csoportok működtetése eseti szakértők meghívásával, lehetőleg 
a családtagok bevonásával a 4. pont szerinti csoportfoglalkozás keretein belül; 

10. Preventív célú (pl. drogmegelőzés) programokban való részvétel támogatása külön foglalkozással, vagy 
a 4. pont szerinti csoportfoglalkozás keretein belül; 

11. Sport, kulturális és egyéb aktív szabadidős tevékenységek: pl. tánc, gerinctorna, aerobik, természetjárás, 
színházlátogatás, stb. biztosítása a projektbe bevont roma lányok számára; 



 

12. Táborok szervezése a fenti programokban részt vevő roma lányok számára; 

13. Egészségügyi szűrésvizsgálatok szervezése; 

14. Egészséges életmódra való nevelés, tanácsadás a szülők számára; 

15. Önismereti foglalkozások; 

16. A családok motiválása a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, elsősorban roma lányok 
lemorzsolódásának, végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésére, továbbtanulására, családterápiás 
foglalkozások biztosítása a különös problémával küzdő családoknak; 

17. Pályaorientációs foglalkozások, közép- és felsőfokú intézmények, szakképző iskolák, munkahelyek 
meglátogatása, velük való együttműködés; 

18. Pozitív életmintával élenjáró roma nők bevonása a programba, példaértékű életutak bemutatása a lányok 
számára; 

19. Roma női civil szervezetekkel való kapcsolatfelvétel és partnerségi viszony kialakítása. 

 

Az 1-7 pontokban meghatározott tevékenységek megvalósítása kötelező. 

Kötelező továbbá a 8-19-ig sorszámú tevékenységek közül legalább 5 tevékenység megvalósítása. 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Projekt előkészítése 

 Szakmai terv elkészítése 

 Közbeszerzési eljárások lefolytatása 

 Projektmenedzsment 

 Tájékoztatás és nyilvánosság 

 Horizontális szempontok 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 A projekthez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása (eszközök, berendezés, kisebb, nem 
engedélyköteles átalakítás) a támogatási összeg legfeljebb 8%-a erejéig 

 

  



 

BELSŐ KORLÁTOK: 

 

Költségtípus Maximális mérték (%) 

Projekt előkészítése, tervezése (kivéve közbeszerzési 
eljárások lefolytatásának költsége) 

10% 
Közbeszerzési eljárások lefolytatása 

Projektmenedzsment 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 

Rezsi 

Tartalék 2% 

Kiszervezhető tevékenységek (Szakmai 
megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások) 

Képzéshez kapcsolódó költségek
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

Egyéb szolgáltatási költségek

30% 

 

MŰSZAKI-SZAKMAI ELVÁRÁSOK: 

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (rgyk) részesülő roma lányok bevonása: A projektbe 
bevont, rgyk-ban részesülő lányok aránya 50% 

 Megszervezett csoportfoglalkozások: min. 40 db 

 Bevont szülők: min. 20 fő 

 


