kiírás
(megjelentetés)
tervezett időpontja

pályázatok tervezett
beadási határideje

A roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja

2007. június 20.

2007. augusztus 20.

Roma Kulturális Alap

2007. május 1.

2007. június 15.

Roma tanulók tanulmányi ösztöndípályázata

2007. április 20.

2007. május 14.

Roma Intervenciós és Koordinációs Keret

2007. április 20.

folyamatos

2007. II. negyedév

2007. II. negyedév
(kiírástól számított 30
nap)

pályázat témája

tervezett pályázati
keretösszeg

pályázati program összefoglalója

kezelő szervezet

Esélyegyenlőségi Szakállamtitkárság
700 000 000 Ft

1
2
3
4

Idősek az idősekért és a fiatalokért

5

Gender Mainstreaming programok - Nők és az oktatás

2007. március 19.

2007. április 30.

Férfiszerepek

2007. II. félév

2007. II. félév

Pályázat az „Élhetőbb faluért” programhoz tartozó, hátrányos helyzetű
településeken
előállított tájjellegű termékek helyi fesztiválokon, vásárokon,
hagyományőrző
rendezvényeken való széles körű megismertetésére és népszerűsítésére.

2007. március 19.

2007. április 16.

Ifjúsági szálláshelyek felújítása és fejlesztése

2007. március 19.

2007. április 30.

6

7

8

A pályázók: települési önkormányzatok
A program kedvezményezettjei a telepeken, vagy telepszerű lakókörnyezetben élők, illetve a települések lakossága.

Célcsoport: cigány kisebbségi önkormányzatok, roma kulturális és művészeti tevékenységet folytató társadalmi szervezetek, egyéni
művészek
Célcsoport: általános iskola felső tagozatos, illetve középiskolában tanuló roma diákok, valamint felső oktatási intézmények nappali és
390 000 000 Ft
levelező tagozatos hallgatói.
Pályázók köre: cigány kisebbségi önkormányzatok, roma társadalmi szervezetek. A program kedvezményezettjei szociális vagy lakhatási
30 000 000 Ft
krízishelyzetben lévő családok, egyének.
50 000 000 Ft

Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány
Magyar Cigányokért
Közalapítvány
Magyar Cigányokért
Közalapítvány
Magyar Cigányokért
Közalapítvány

A pályázat célja a helyi és szakmai közösségek erősítése, a generációk közötti kölcsönös megértés és megbecsülés elősegítése, az aktív
időskor gyakorlatának élményszerű megélése. Az "Idősek az idősekért és a fiatalokért" elnevezésű pályázati alap olyan programok
18 000 000 Ft
ESZA Kht.
támogatására jött létre, amelyek során az idősebbek jelentős önkéntes munkát vállalnak saját generációjuk tagjai, vagy a helyi közösség
gyermekei, fiataljai érdekében. A programok a helyi szükségletekhez és adottságokhoz alkalmazkodva szociális, oktatási, kulturális,
környezetvédelmi és településvédelmi, hagyományőrző és szabadidős területeken valósulhatnak meg.
A pályázó felső- vagy középfokú oktatási intézmény készítsen egy átfogó gender mainstreaming szemléletű átvilágítást saját intézményén
belül, mind az oktatók, mind a hallgatók szintjén. Az elkészített zárótanulmányban jelenítsék meg számokkal, statisztikákkal, szöveges
értékeléssel a magyarországi nők sajátos helyzetét és lehetőségeit az oktatás területén, saját intézményükre vetítve. Dolgozzanak ki egy
10 000 000 Ft átfogó tervet, célzott programot az indokolt területeken a pozitív irányba történő elmozdulás céljának érdekében. A kidolgozott projekt ESZA Kht.
kötelező tevékenységei: 1. intézményre vonatkozó nemi bontású adatok gyűjtése (hány női és hány férfioktatót alkalmaznak, az oktatók
végzettsége és tudományos fokozata, hány női és hány férfihallgatójuk van, mely területen, szakokon tapasztalnak a nemek közti arányban
túlsúlyt, stb.) 2. a kritikusnak ítélt területek elemzése. 3. a megjelenített problémás terület közül válasszanak ki egyet, melynek gender
szemléletű átalakításának megvalósítására tervet készítenek és azt végre is hajtják, az elnyerhető összegből.
A férfiak szerepének növelése a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolásában annak érdekében, hogy a nők és férfiak egyenlően
osszák meg a terheket, felelősségeket (fizetetlen munka, gyermekgondozás, rugalmas munkaszervezés igénybevétele).Olyan program,
10 000 000 Ft kampány, kutatás, nyomtatott sajtóban vagy interneten is megjeleníthető szakmai anyag, kiadvány elkészítése és megjelentetése, amely ESZA Kht.
széles körű terjesztéssel hívja fel a figyelmet arra, hogy a férfiaknak milyen szerepe lehet, és kell hogy legyen a munkahelyi és a családi
kötelezettségek összehangolásában.
A pályázat célja, hogy a hátrányos helyzetű településeken előállított termékek helyi fesztiválokon, vásárokon és hagyományőrző
rendezvényeken való széles körű megismertetésével és népszerűsítésével hozzájáruljon az egyes térségek egyedi jellemzőiben rejlő
lehetőségek kibontakozásához, a kis- és középvállalkozások fellendítéséhez és a vidéki turizmus megélénküléséhez. Pályázni az „Élhetőbb
30 000 000 Ft
ESZA Kht.
Faluért” Programhoz tartozó kistérségekre jellemző, helyi előállítású termékek (mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, kézműves
termékek) bemutatása és népszerűsítése céljából rendezett fesztiválok, vásárok és hagyományőrző rendezvények megszervezésére és
lebonyolítására lehet.

9

100 000 000 Ft A pályázat célja az ifjúsági turizmus és természetjárás céljára szolgáló belföldi szálláshelyek fejlesztésének támogatása. Azon szálláshelyek ESZA Kht.
pályázhatnak, amelyek a nem üzleti célú szabadidős szálláshelyekről szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak.

10

Magyarországon megrendezésre kerülő fesztiválok, nagy rendezvények gyermek-és ifjúsági programjainak támogatása, melyek lehetőséget
kínálnak az értékteremtő szabadidő-eltöltésre, a társadalmi részvételük fejlesztésére, az egészséges életmódra való neveléssel és a kábítószer100 000 000 Ft
ESZA Kht.
prevencióval kapcsolatos, illetve az Európai Unió működését és intézményrendszerét bemutató programokon való részvételre, továbbá
biztosítják az emberi jogok ifjúsági munkában történő érvényesülését. Két kategóriában: A/1-helyi jelentőségű fesztiválok, nagy
rendezvények támogatása; A/2 -országos jelentőségű fesztiválok, nagy rendezvények támogatása;

11
12
13
14
15
16

17
18

Ifjúsági fesztiválok - IFJ-IF-07

2007. március 19.

2007. április 16.

Belföldi ifjúsági közösségi terek fejlesztésének, programok
megvalósulásának támogatása

2007. március 19.

2007. április 30.

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram

2007. március

2007. I. félév

Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása
(FOF 07)

2007. március

2007. április 15.

Jelnyelvi tolmácsszolgálatok működtetése

2007. március

2007. április 15.

Országos nézettségű TV műsorok feliratozása

2007. március

2007. április 1.

Segédeszköz-kölcsönzők kiépítésének támogatása

2007. március

2007. április 15.

A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a
szociális és gyermekvédelmi alap- és szakellátást nyújtó intézmények
részére

2007. augusztus 1.

2007. szeptember 30.

Segítő kutya kiképzés támogatása

2007. március

2007. április 15.

100 000 000 Ft

ESZA Kht.
Belföldi ifjúsági közösségi terek fejlesztésének, programok megvalósulásának támogatása
A 2/1999. ISM rendetet szerinti célok megvalósulását segító gyermek és ifjúsági programok támogatása. A 2007. évi célok konkrét
280 250 000 Ft
ESZA Kht.
meghatározása a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanács illetve a Regionális Ifjúsági Tanácsok feladata.
Az Országos Fogyatékosügyi Tanácsban önálló mandátummal rendelkező, illetve önálló költségvetési soron nem szereplő fogyatékos
58 080 000 Ft
ESZA Kht.
emberek társadalmi szervezeteinek hiánypótló szolgáltatásainak támogatása
A hazai megyei jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének támogatása a siket és nagyothalló emberek kommunikációs esélyegyenlőségének
288 000 000 Ft
ESZA Kht.
biztosításához
96 000 000 Ft TV műsorok feliratozásának és a feliratozáshoz szükséges infrastruktúra fejlesztésének támogatása
ESZA Kht.
A súlyosan-halmozottan sérült fogyatékos emberek számára szükséges életvitelt segítő eszközök kölcsönzési lehetőségének kialakítása,
86 400 000 Ft
ESZA Kht.
kölcsönzőhálózat kiépítése
A fogyatékos emberek életminőségének javítása, valamint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.
288 000 000 Ft évi XXVI. törvényben előírt feladatok teljesítésének elősegítése oly módon, hogy a szociális és gyermekvédelmi alap- és szakellátást nyújtó ESZA Kht.
intézmények egyenlő esélyű hozzáférése biztosított legyen.
800 000 Ft

A magyar segítőkutya kiképzésben résztvevő civil szervezetek támogatása útján szolgáltatási hálózat kiépítése, a segítő kutyák vételárának
ESZA Kht.
csökkentése, segítő kutya kiképzési kapacitás növelése, (a kutyák révén) a munkavállalási esélyek javítása

pályázat témája

kiírás
(megjelentetés)
tervezett időpontja

pályázatok tervezett
beadási határideje

2007. II. negyedév

2007. II-III. negyedév

tervezett pályázati
keretösszeg

pályázati program összefoglalója

kezelő szervezet

Szociálpolitikai Szakállamtitkárság
19

Módszertani intézmények támogatása

Egyes szociális szolgáltatások 2007. évi kiegészítő támogatása

2007. február 28.

2007. július 31.

Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális földprogram

2007. II. negyedév

A szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját elősegítő
fejlesztések támogatása

2007. március

a megjelenéstől
számított 30 nap

Komplex megelőző és egészségpromóciós tevékenységek támogatása

2007. március

a megjelenéstől
számított 30 nap

Iskolai egészségfejlesztési-drogprevenciós tevékenységek támogatása

2008. április

A kábítószer-problémával kapcsolatos kutatások támogatása

2007. március

A kábítószer-probléma kezelésével kapcsolatos képzési tevékenység
elősegítése

2007. március

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok támogatása

2007. március

A szenvedélybeteg-ellátórendszer kiegészítő működési és fejlesztési
támogatása

2007. március

Az alacsonyküszöbű szolgáltatások működési és fejlesztési támogatása

2007. március

a megjelenéstől
számított 30 nap

A drogprobléma kezelésével kapcsolatos kommunikációs eszközök
fejlesztése

2007. március

a megjelenéstől
számított 30 nap

Gyermekvédelmi módszertani intézetek támogatása.

2007. március

Nagykorúvá vált volt állami gondozottak lakáspályázata.

2007. március

20
21

22

2007. II-III. negyedév

23
24
25
26
27
28

29

a megjelenéstől
számított 30 nap
a megjelenéstől
számított 30 nap
a megjelenéstől
számított 30 nap
a megjelenéstől
számított 30 nap
a megjelenéstől
számított 30 nap

30
31
32

A gyermekvédelem intézményrendszerének fejlesztése
33
Foglalkoztatási és Képzési Szakállamtitkárság
34
Közmunka programok támogatása
Társadalmi kapcsolatokért felelős szakállamtitkárság
35
36

Civil Szolgáltató Központok működtetése
Nemzeti Civil Alapprogram pályázatai

fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása
37

2007. március

a megjelenéstől
számított 30 nap
a megjelenéstől
számított 30 nap
a megjelenéstől
számított 30 nap

378 430 000 Ft

A módszertani feladatok és az ágazati irányításhoz kapcsolódó speciális szakterület vonatkozásában a személyes gondoskodást nyújtó alapESZA Kht.
és szakosított ellátásokat biztosító intézmények 2007. évi szakmai feladatok kiadásaihoz támogatás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással, a támogató szolgáltatással, a közösségi ellátással, az utcai szociális munkával, a fogyatékos
személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátásával, az emelt színvonalú bentlakásos ellátással, illetve a
1 723 104 000 Ft
ESZA Kht.
demens betegek bentlakásos intézményi ellátásával kapcsolatos szociális szolgáltatások szakmai és szervezési feladatainak biztonságos
ellátásához való hozzájárulás, a szolgáltatások működési költségeinek támogatása, a biztonságos működéshez szükséges pénzügyi feltételek
megteremtése, igazodva a szolgáltatók, intézmények feladatellátásának mennyiségi és minőségi mutatóihoz.
Szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, vagy tartósan alacsony jövedelmű háztartások gazdasági aktivizálása, tevékenységük bővítése
ESZA Kht.
108 200 000 Ft
értékteremtő munka lehetőségének biztosításával
A józan szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját, a munka világába való visszatérését elősegítő fejlesztések, programok
70 000 000 Ft megvalósítása (relapszus prevenció), illeszkedve a „Nemzeti stratégia kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban ESZA Kht.
megfogalmazott célokhoz.
Komplex programok támogatása, amelyek a személyes, szociális és környezeti változások révén ösztönöznek az egészségesebb
életkörülmények és életvitel megteremtésére, kapcsolódnak a kábítószer-fogyasztás megelőzéséhez, vagy a kábítószer-használattal szemben
90 000 000 Ft
ESZA Kht.
pozitív mintát nyújtanak, illeszkedve a „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban megfogalmazott
célokhoz.
160 000 000 Ft

ESZA Kht.
Az alap- és középfokú oktatási intézmények számára iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatása
A kábítószer-problémával kapcsolatos országos, reprezentatív felméréseken alapuló társadalomtudományi elemzések, vizsgálatok, kutatási
40 000 000 Ft
ESZA Kht.
programok támogatása.
A kortárssegítők számának növelése, drogmegelőzéssel kapcsolatos tematikus tantárgyak bevezetése a felsőoktatásban, illeszkedve a
35 000 000 Ft
ESZA Kht.
„Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban megfogalmazott célokhoz.

100 000 000 Ft

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok létrejöttének és működésének támogatása

ESZA Kht.

40 000 000 Ft

ESZA Kht.
A drogbetegek ellátásának javítása, a szenvedélybetegeket ellátórendszer működési költségeinek kiegészítő támogatása.
Az alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek komplex működési támogatása, infrastrukturális, és humánerőforrás fejlesztése a
170 000 000 Ft „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentum, valamint „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ESZA Kht.
szóló 1993. évi III. törvény” szemléletének és prioritásainak figyelembevételével.
Szakmai anyagok megjelentetésének támogatása, melyek tartalma a kábítószer-probléma visszaszorításához szükséges készségek,
szemléletmód, értékrend bemutatását vállalja, valamint a kábítószer-fogyasztás jelenségével kapcsolatos információk, ismeretek objektív,
25 000 000 Ft
ESZA Kht.
korszerű és hatékony közzétételét szolgálja, illeszkedve a „Nemzeti stratégia kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban
megfogalmazott célokhoz.
A kijelölt megyei, regionális és országos módszertani intézmények, szervezetek módszertani feladatainak támogatása a gyermekvédelmi
101 300 000 Ft
ESZA Kht.
ágazatban.
50 000 000 Ft
170 300 000 Ft

Állami gondoskodásból 1997. november 1-je előtt nagykorúvá vált fiatalok lakhatásának segítése.
Gyermekek új átmeneti otthonainak létrehozása és a gyermekotthonok átalakítását, létrehozását célzó pályázat.

ESZA Kht.
ESZA Kht.

2007. április 1.

2 800 000 000 Ft Munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetű kistérségekben az önkormányzati feladatok ellátásának segítése

2007. április

2007. május

2007 február 28.

2007. március 30.

83 000 000 Ft Civil szervezetekhez kapcsolódó, meghatározott szolgáltatások nyújtásának támogatása
ESZA Kht.
Működési és programpályázatok civil szervezeteknek. A 2007. évi konkrét célok mehatározása a Nemzeti Civil Alapprogram döntéshozó
6 336 776 000 Ft
ESZA Kht.
testületeinek (kollégiumok) feladata

2007. március 19. és
2007. november 1.

2007. április 19. és
2007. december 1.

2007. március 20.

192 000 000 Ft
15 308 640 000 Ft

ESZA Kht.

Támogatható tevékenységek: fogyasztóknak tanácsadás, fogyasztóknak kiadványok, honlap, fogyasztói tanácsadó irodák, fogyasztóvédelmi
ESZA Kht.
újság, fogyasztóvédelmi klubfoglalkozás, fórumok szervezése

