PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Családpedagógia 6 év alatti gyermekkel foglalkozó szakembereknek
(Alapítási eng.sz.: 27282-147/2016)
továbbképzésen való részvételre

I. A pályázat tárgya
A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. EFOP-3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés
támogatása című kiemelt projektje keretében pályázatot hirdet a kiemelt projekt keretében megvalósuló
Családpedagógia 6 év alatti gyermekkel foglalkozó szakembereknek, pedagógus akkreditált továbbképzésen való részvételre.
II. A pályázat célja
A pedagógus továbbképzésen résztvevők - a gyermekek napközbeni ellátása területén pedagógus
munkakörben dolgozók, illetve a gyermekek napközbeni ellátása területén, vagy óvodában dolgozó óvodapedagógusok - számára, összesen 1000 fő térítésmentes képzésének biztosítása.
A projekt keretében, a feltételeknek megfelelő, a pályázat tárgyában jelölt 1 db 30 órás továbbképzésen
résztvevő személytől, a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. a képzési költség teljes összegét
átvállalja.
III. Támogatható pályázatok száma
Jelen felhívás keretében támogatható pályázatok száma várhatóan országos szinten 1000 db, kizárólag
a konvergencia régiókban. A kiemelt projekt a pályázatokat a rendelkezésére álló keret kimerüléséig
tudja fogadni, ezt követően a pályázati felhívást lezárjuk/felfüggesztjük.
IV. A pályázat alanyai
- Jelen pályázati felhívás keretében elsődlegesen azon óvodák, egységes óvoda-bölcsődék és óvodabölcsődék, valamint a bölcsődei ellátás (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde)
vagy napközbeni gyermekfelügyelet szakemberei nyújthatnak be pályázatot, ahol
- óvoda, egységes óvoda-bölcsőde és
óvoda-bölcsőde esetében: az ellátott hátrányos helyzetű gyermekek aránya a projekt megkezdését megelőző utolsó évi (2015. október 1jei) statisztikai adatai alapján meghaladta a
15%-ot
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- bölcsődei ellátás /bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde/ és a napközbeni gyermekfelügyelet esetében azon bölcsődei ellátás, valamint napközbeni gyermekfelügyelet
területén működő intézmények és szolgáltatók, ahol a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya meghaladta a 15%-ot
és/vagy
az adott intézmény/szolgáltató a szolgáltatást társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településen
nyújtja. (A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet szerint)
és/vagy
Intézmény/szolgáltató 2017. január 1-ét megelőzően családi napközi formában működött.
A képzéseken a konvergencia régiókban működő óvodák, egységes óvoda-bölcsődék, óvoda-bölcsődék
és bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék, munkahelyi bölcsődék, valamint napközbeni gyermekfelügyeletek azon teljes vagy részmunkaidős munkavállalói vehetnek részt, akit a továbbképzés időtartama alatt munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatnak.
A képzésben rész vehet bármely munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban lévő
magyar állampolgárságú és nem magyar állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi
munkavégzésre jogosító munkavállalási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges, továbbá a munkavégzési helye a kevésbé fejlett (konvergencia) régiókba tartozik.

V. Pályázható képzések
Családpedagógia 6 év alatti gyermekkel foglalkozó szakembereknek (30 óra)
Alapítási eng. száma: 27282-147/2016
Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy jelen pályázati felhívás keretében, egy pályázó, kizárólag egy képzésen való részvétele támogatható.
VI. Pályázati feltételek
Családpedagógia 6 év alatti gyermekkel foglalkozó szakembereknek továbbképzésre pályázatot a következő személyek nyújthatnak
be:
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Óvodák dolgozói esetében:
 óvodapedagógus;
 intézményvezető, intézményvezető-helyettes;
Egységes óvoda-bölcsődék és óvoda-bölcsődék dolgozói esetében:
 pedagógus;
 kisgyermeknevelő
 szaktanácsadó
 intézményvezető, intézményvezető-helyettes;
Bölcsődei ellátásban (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde) vagy napközbeni
gyermekfelügyeletben dolgozók esetében:
aki a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet szerinti
felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, pedagógus munkakörben dolgozik
az alábbi táblázatokban található részletes bontás szerint:

Ellátotti terület

Végzettség típusa:

Képesítés megnevezése:

felsőfokú végzettség

óvodapedagógus

Végzettség típusa:

Képesítés megnevezése:

felsőfokú végzettség

óvodapedagógus

munkahelyi bölcsőde
családi bölcsőde
napközbeni gyermekfelügyelet
Ellátotti terület
óvoda
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Ellátotti terület

Végzettség típusa:

egységes óvoda-bölcsőde
óvoda-bölcsőde

Képesítés megnevezése:
pedagógus
óvodapedagógus
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),

bölcsőde
felsőfokú végzettség

pszichológus
szociális munkás
szociálpedagógus

mini bölcsőde

szociálpolitikus
szociális szervező
védőnő

VALAMINT a munkáltatójával kitöltetett munkáltatói igazolással rendelkezik. Az igazolás formanyomtatványa a pályázati dokumentáció (Pályázatkezelő (jelentkezési) rendszerből letölthető)
része.

VII. A pályázat benyújtásának menete
Pályázatot benyújtani csak és kizárólag a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. Pályázatkezelő (jelentkezési) Rendszerén keresztül lehetséges, jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletében
leírtak szerint.
A Pályázatkezelő (jelentkezési) Rendszer elérhető a http://www.efop311.hu/ weboldalon keresztül.
(Jobb oldalon felül „Jelentkezés képzésre” menüpontra kattintva)

VIII. A pályázat elbírálása
A bírálati folyamat két részből áll. Első körben a formai bírálat történik meg, melynek megfelelősége
esetén megtörténik a tartalmi bírálat is.
1.) Formai bírálat
Kizárólag azon pályázatok kerülnek kiértékelésre, amelyek tartalmazzák a Pályázatkezelő (jelentkezési)
Rendszerben kért adatokat, valamint mellékletként a Pályázatkezelő (jelentkezési) Rendszerben csatolásra kerültek az alábbi dokumentumok:


munkáltatói igazolás (eredeti példány
szkennelt változata)



a szakirányú végzettséget igazoló dokumentum másolata
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Pályázó azonosításra alkalmas okmány: személyazonosító igazolvány vagy útlevél, vagy kártyaformátumú, 2001.01.01. követően kiállított jogosítvány pályázó által hitelesített másolata



Pályázó lakcímét tartalmazó okmány: Lakcímkártya másolata



Pályázó Adóazonosító jelét tartalmazó Adóigazolvány másolata



Pályázó Társadalombiztosítási Azonosító Jelét tartalmazó okmány másolata



Egyéni Vállalkozói Igazolvány pályázó által hitelesített másolata (Csak egyéni vállalkozó jelentkező esetén)

Amennyiben pályázata formailag nem megfelelő, abban az esetben pályázata automatikusan elutasításra kerül és a tartalmi bírálatra nem kerül sor.

2.) Tartalmi bírálat
Jelen pályázati felhívás IV. pályázat alanyai és a VI. pályázati feltételek pontjában leírtak szerint történik
az értékelés.
A pályázatok elbírálása a feltételeknek (VI. pont) megfelelés esetén az elsődleges szempontokat (IV.
pontban leírtak) figyelembe véve történik. Elsődlegesen azok a pályázók vehetnek részt a képzéseken,
akik megfelelnek az alább felsorolt kitételek valamelyikének. A kitételeknek nem megfelelő pályázók a
fennmaradó helyek erejéig kerülhetnek be a képzésre, a jelentkezés időbeli sorrendje alapján.

Amennyiben 2016.12.31.-ét megelőzően a Működési engedélyben szereplő ellátás típusa családi
napközi

Újonnan alakult családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet
Intézménynél (csak az egységes óvoda-bölcsőde és óvoda-bölcsőde esetében) az ellátott hátrányos helyzetű gyermekek aránya a projekt megkezdését megelőző utolsó évi (2015. október 1-jei)
statisztikai adatai alapján meghaladta a 15%-ot
Intézmény/szolgáltató–nál (csak a bölcsődei ellátás /bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde,
munkahelyi bölcsőde/ és a napközbeni gyermekfelügyelet esetében) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya meghaladta a 15%-ot a 2015/2016 nevelési évben
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Intézmény/szolgáltató (csak a bölcsődei ellátás /bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde,
munkahelyi bölcsőde/ és a napközbeni gyermekfelügyelet esetében) a szolgáltatást társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településen nyújtja

A nyertes pályázók, valamint az elutasításra kerülő pályázatok kiértesítése legkésőbb a pályázat beadását követő 15. napig megtörténik.
IX. Hiánypótlás
Az elektronikusan benyújtott pályázattal kapcsolatosan hiánypótlásra nincs lehetőség. Amennyiben
elektronikus pályázata a VIII. pontban meghatározott szempontoknak nem felel meg, úgy pályázatát
elutasítjuk. Ebben az esetben lehetősége nyílik új pályázat benyújtására.
X. Támogatás megítélését követő szerződéskötés
Pályázó vállalja, hogy sikeres pályázat esetén képzési szerződést köt a területileg illetékes képzésszervezők egyikével (Learning Innovation Kft., OBSERVANS Kft., OKTKER-NODUS Kiadó Kft), melyben
vállalja a képzésen való részvételt. Tudomásul veszi, hogy a továbbképzésen a hiányzás mértéke nem
haladhatja meg az összes képzési óraszám 10%-át (3*45 perc). Amennyiben fentiek valamelyike nem
teljesül, úgy a szerződött képzésszervező cég a képzés díjának megfizetését követelheti.
XI. Egyéb információk
Benyújtott pályázatával kapcsolatban a Pályázatkezelő (jelentkezési) Rendszeren belüli, belső levelező
rendszeren keresztül folyamatosan tájékoztatjuk. Kérjük, ezért rendszeresen keresse fel a Pályázatkezelő (jelentkezési) Rendszert!
A pályázati kiírással, a képzéssel kapcsolatos kérdésekben szintén a Pályázatkezelő (jelentkezési)
Rendszeren keresztül küldött üzenetben érdeklődhet.

XII. Jelentkezési útmutató
Jelen pályázati kiírás 1.sz. mellékleteként összeállításra került egy segédlet, mely a Pályázatkezelő
(jelentkezési) Rendszerben való eligazodást segíti.

Budapest, 2017. 12. 01.
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