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Mentorprogram koraszülöttek részére
EFOP-1.2.10-16
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. október 25. naptól
2018. október 24. napig van lehetőség.

A felhívás célja:
A koraszülött gyermekek szülei részéről igényként jelenik meg, hogy az adott élethelyzetben
mellettük álljon egy segítő szakember, legyen elérhető számukra egy olyan szervezet, ahol
folyamatos segítséget, mentorálást kaphatnak. A koraszülöttek szülei részére biztosítani
szükséges minden olyan jellegű képzést, tréninget, tanácsadást, ahol az adott élethelyzettel
kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretet felvetnek, különösképpen fontos számukra a
sorstársak által tapasztaltak megosztása. Számos más területen már bizonyítottan jól
működnek a sorstárssegítő csoportok, melyek szerveződése azon az elven alapszik, hogy az
adott problémát átélő, élethelyzeteket megélő személyek tudnak hitelesen segítséget nyújtani
hasonló élethelyzetben lévő embertársaik számára. A mentorprogram egyik pillére, hogy a
koraszülött gyermeket nevelő családok számára mentorháló jöjjön létre, mentor és
mentoráltak közös együttműködésével.
A felhívás átfogó, stratégiai célja, hogy segítsen a koraszülöttséggel érintett célcsoportoknak,
többek között azzal, hogy csökkenjenek a koraszülötteket és családjukat érintő hátrányok,
javuljanak a koraszülött gyermekek integrációs esélyei, és fejlődjön a különböző ellátási
formákhoz való hozzáférésük.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1-4 db.
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Támogatás intenzitása, mértéke:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500.000.000 Ft,
maximum 2.000.000.000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Közhasznú civil szervezetek, akiknek a létesítő okiratában szerepel a koraszülöttek és
családjaik támogatása, és ezen a területen legalább három éve folytatják tevékenységüket a
kevésbé fejlett régiókban.
A támogatást elnyerő civil szervezeteknek rendelkeznie kell legalább egy együttműködési
megállapodással a koraszülöttek intenzív ellátásában részt vevő egészségügyi szolgáltatóval.
Szükséges bemutatni, hogy a szervezet rendelkezik szakmai tapasztalattal a koraszülöttek és
családjaikat segítő, mentoráló támogatásában, és képes legyen hálózatos szerveződés
kialakítása érdekében koordináló szerep betöltésére, együttműködésre az érintett ágazatok
szakembereivel.
- rendelkezik legalább három lezárt gazdasági évvel,
- a civil szervezet székhelye, telephelye, vagy igazolt tevékenysége a pilot program
megvalósításában releváns régióban van,
Jelen felhívásra a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.)
KIM rendelet alapján az alábbi GFO kódokkal rendelkező szervezetek nyújthatnak be
támogatási kérelmet:
GFO kód:
5,6 – Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet
51-59, 69 – Statisztikai nonprofit szervezet
51-52 – Egyesület
528 – Nemzetiségi egyesület
529 – Egyéb egyesület
56 – Alapítvány, jogi személyiségű intézménye és szervezeti egysége
561 – Közalapítvány
562 – közalapítvány önálló intézménye

563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye
565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
569 – Egyéb alapítvány
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Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs
lehetőség.
Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek kötelezően megvalósítandóak:
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS











Mentorképzés módszertanának kidolgozása és mentorképzés
Koraszülött családok részére ismeret, kompetenciafejlesztést eredményező
programok szervezése az aktív betegellátási helyszínek kizárásával, valamint a
célcsoportokat érintő egyéb pályázati konstrukcióktól való lehatárolással, ugyanakkor
azokkal történő szakmai egyeztetéssel
Koraszülöttek ellátásában dolgozó egészségügyi szakemberek, másodlagos
szocializációs színtéren jelenlévő szakemberek, valamint ezen pályákra készülő
jelenleg tanulmányokat folytató hallgatók és nevelőszülők/ nevelőszülői feladatokat
vállalók részére érzékenyítő programok szervezése
Koraszülött gyermekek fejlesztését szolgáló szolgáltatásokhoz való hozzáférés
elősegítése, biztosítása
Rendezvények szervezése (konferenciák, workshopok), szemléltető anyagok,
tájékoztatók készítése, videók, kisfilmek készítése a koraszülöttségről, szakkönyvek
írása, fordítása és megjelentetése a célcsoportokat érintő egyéb pályázati
konstrukcióktól (mint pl. EFOP-1.9.5 -VEKOP-16 „A kora gyermekkori intervenció
ágazatközi fejlesztése”) való lehatárolással, ugyanakkor azok megvalósító
intézményeivel történő szakmai egyeztetéssel
Koraszülött mentor tevékenység módszertani ajánlásainak készítése, hatásvizsgálat,
hatástanulmány készítése
A mentorprogram szükséges infrastrukturális hátterének megteremtése (mentorház
létrehozása)

Önerő:
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.
Előleg:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás
50 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi
személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás
esetén annak első részlete - kifizetésétől számított nyolc hónapon belül időközi kifizetés
igénylést szükséges benyújtani és állami támogatás esetén az előleg folyósításától számított
3 éven belül az előleggel elszámolni.
A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles
biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül
számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének
lehetőségét.
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