
 

A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő 

tevékenységének bővítésével 

EFOP-1.3.7-16 

Pályázati összefoglaló 
 

1. Pénzügyi feltételek: 

 
 Támogatás formája: vissza nem térítendő  

 Támogatás mértéke: 100% 

 Támogatás összege: 25-50 millió Ft.  

 Rendelkezésre álló keret: 8 milliárd Ft. 

 

A pályázatok benyújtása 2017. január 2-től 2019. január 2-ig lehetséges.  

Első szakaszhatár: 2017. január 31. 

 

2. Pályázók köre: 

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi 

formában van lehetőség. 

 

2011. évi CCVI. törvény besorolása alapján 

a) Bevett Egyház (GFO kód: 551) 

b) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO kód: 552) 

c) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 

kód: 555) 

d) Egyházi szervezet (GFO kód: 559) 

 

Jelen felhívás esetében az alábbi szervezetek egyike kötelezően bevonandó 

konzorciumi partner 

- Egyéb egyesület (GFO kód: 529) 

- Nemzetiségi egyesület (GFO kód: 528) 

- Egyéb alapítvány (GFO kód: 569) 

- Egyéb szövetség (GFO kód: 517) 

- Közalapítvány (GFO: 561) 

- Közalapítvány Önálló intézménye (GFO: 562) 

- Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO: 563) 

- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO: 599) 

- Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO kód: 525) 

 

A konzorciumi tagok száma nem haladja meg a 3-at. 

 

Egy szervezet egy támogatási kérelem benyújtására jogosult konzorciumvezetőként. 



 

 

3. Támogatható tevékenységek: 
 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 
A megvalósítani kívánt projektek keretében a III. 1-es tevékenységi körből a 2-es 

főtevékenység megvalósítása, és a III.1 tevékenységi körből további legalább 2, a III. 

2-es tevékenységi körből legalább 1 tevékenységi kör megvalósítása kötelező! 

 
III.1 Célcsoporttal kapcsolatos szakmai tevékenységek 

 

1. Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés 

 

 Információs napok, rendezvények, képzések szervezése lebonyolítása 

 Érzékenyítő csoportos foglalkozások 

 Kommunikációs, konfliktuskezelési, probléma megoldási készségek 

fejlesztése 

 menekült misszió vagy otthonukból elüldözött menekültek integrációja, 

érzékenyítés, mediáció 

 

2. Társadalmi együttélés javítása 

 

 Közösségfejlesztés –közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, 

közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a 

fogyatékkal élő személyekre 

meglévő közösség fejlesztése 

 új közösség létrehozása 

 mediáció 

 Közösségi tér kialakítása, működtetése 

 Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása 

 Közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének 

elősegítése, koordinálása 

 hátránykompenzációs tevékenységek 

 

3. Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, 

fejlesztése 

 

 Tanácsadás 

 Mediáció 

 Tréning 

 Esetmegbeszélés 

 akkreditált képzés 

 

4. Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, mentálhigiénés 

szolgáltatások, szenvedélybetegség megelőzése) 

 

 Prevenciós tevékenységre való felkészítés (képzés, tréning) 

 Egyéni, csoportos ismeretterjesztő alkalmak, foglalkozások szervezése, 

lebonyolítása 

 Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk 

segítése 

 Kallódó fiatalok támogatása, segítése 



 

 Büntetés-végrehajtási intézményben büntetésüket töltő vagy onnan 

szabadult, menekült személyekkel kapcsolatos hátránykompenzációs 

tevékenység 

 Kórházi lelki ápolás – kórházlelkészi – szolgálat 

 

III.2 Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek 

 

1. Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése 

 

 Jelenlegi módszertanok összegyűjtése 

 Jó gyakorlatok terjesztése 

 Beépíthető, átültethető elemekkel módszertanfejlesztés 

 Disszemináció 

 

2. Szolgáltatásfejlesztés (Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése) 

 

 Igényfelmérés, szükséglet feltárás 

 Szolgáltatások felülvizsgálata 

 Szolgáltatások ki-, átdolgozása 

 Szolgáltatási rendszer kialakítása, működtetése 

 Szolgáltatások és a szolgáltatási rendszer monitorozása (esetleg korrekció) 

 

3. Vezetésfejlesztés (Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása) 

 

 Tevékenységi folyamatok feltérképezése, leírása 

 Irányítási, koordinációs szabályok kialakítása 

 Irányítási, koordinációs szabályok alkalmazása, monitorozása (szükség esetén 

korrekció) 

 Esetmegbeszélés, szupervízió, képzés 

 

Választható, de önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 
Infrastruktúrafejlesztés 

 épület felújítás, átalakítás 

 eszközbeszerzés 

 

Ez a tevékenység csak abban az esetben támogatható a támogatási összeg 10 %-

áig, amennyiben az infrastruktúrafejlesztés, beruházás, beszerzés nélkülözhetetlen a 

szakmai tevékenység megvalósításához. 

 

 

Műszaki/Szakmai elvárások: 

 

 A projektbe bevont célcsoport tagok. A projektben akítvan résztvevő, 

tanácsadást igénybevevő, tréningen, rendezvényen, programokon legalább 

három alkalommal megjelenő, a megjelölt célcsoportok valamelyikéhez 

tartozó személyek száma. Elvárt célérték: 50 fő. (Egyazon személy csak egyszer 

számítható a mutató értékébe) 

 

 A projektben megvalósult csoportos programok: legalább 10 fő részvételével 

lezajlott összejövetel mely a projekt témájához, tartalmához szorosan 

kapcsolódik. Elvárt célérték: 10 db 

 



 

 A projektben megvalósult szervezetfejlesztési tevékenység: A projekt 

keretében megvalósult, a felhívás 3.1.1-es pontjában a III. 2-es tevékenységi 

körön belül felsorolt tevékenységek közül megvalósított szervezetfejlesztési 

tevékenységek száma. Elvárt célérték: 1 db 

 

 

4. Speciális elvárások 
 

 Rendezvénnyel szembeni elvárások:  

A támogatást igénylő által szervezett, önálló, a közösség tagjainak 

bevonásával, meghatározott alkalomból vagy célból (társadalmi, 

közösségfejlesztő, stb.), meghatározott helyen, rendszeresen vagy 

meghatározott időpontban (negyedévente, félévente, stb.), elsősorban 

nyilvános, összejövetel. Minimum 50 fő létszámmal. 

 Programmal szembeni elvárások:  

A támogatást igénylő által szervezett, önálló, a közvetlen célcsoport 

részvételével, meghatározott alkalomból vagy célból (társadalmi, 

közösségfejlesztő, stb.), meghatározott helyen, meghatározott időpontban 

(hetente vagy havonta), esetlegesen egymásra épülő, több alkalomból álló 

eseménysorozat. Minimum 10 fő/alkalom létszámmal. 

 Eseménnyel szembeni elvárások:  

A támogatást igénylő által szervezett, önálló, a közösség tagjainak 

bevonásával, meghatározott alkalomból vagy célból (társadalmi, 

közösségfejlesztő, stb.), meghatározott helyen, meghatározott időpontban, 

alkalmi összejövetel. Minimum 30 fő létszámmal. 

 

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a menedzsment és a szakmai megvalósítói kör 

mind létszám, mind szakmai képzettség és szakmai tapasztalatok alapján biztosítani 

tudja a projekt szakmai működtetésének biztosítását és a célcsoporttal való 

kapcsolattartást és a pénzügyi elszámolások elvégzését. 

 

 

Elérhetőségeink:  

Honlap: www.tempo-consulting.hu 

E-mail: szabo.istvan@tempo-consulting.hu 

Telefon: 70/778-0651 

 

 

Szabó István 

Projektmenedzser  

Tempo-Consulting Kft. 


