Segítjük a családon kívül nevelkedı gyerekeket
A Raiffeisen Bank pályázatokat hirdet civil szervezetek számára a
családon kívül nevelkedı gyermekek fejlesztési programjaira a Kurt
Lewin Alapítvány szakmai közremőködésével. A nyertes projektek
kiválasztásakor fontos szempont, hogy az ország különbözı - fıként
hátrányos helyzető - térségeiben fejtsék ki hatásukat, minél több
gyereket, minél hatékonyabban érjenek el.

Videópályázat 2012
A Raiffeisen Közösen program 2011 ıszén a Kurt Lewin Alapítvány
közremőködésével pályázatot hirdetett civilszervezeteknek „Önkéntes fiatalok
akcióban 2011” címmel. A nyertes 8 civilszervezet 2012-ben valósította meg az
önkéntes projekteket, és filmen dokumentálta azt a gyerekek aktív közremőködésével.
Ezek a filmek a Raiffeisen Bank Facebook oldalán 2012. szeptember 3. és szeptember 24-e között
versenyeztek a szavazatokért.
A legtöbb szavazatot, és pénzdíjat az alábbi 3 film kapta:



Elsı helyezett, 300.000 Ft-ot kapott: Nevelık Háza Egyesület a „Ki mint vet, úgy arat” címő filmje
(469 szavazat)



Második helyezett, 150.000 Ft-ot kapott: Pax Vobis Kiemelten Közhasznú Alapítvány a „Közösen a



sportért” címő filmje (409 szavazat)
Harmadik helyezett, 50.000 Ft-ot kapott: Szivárvány Törzs Közhasznú Egyesület a „A szivárvány
harcosai az erdıért” címő filmje (394 szavazat)

Pályázat 2011
A pályázat témája: Pénzügyi és együttmőködési kultúra fejlesztése a családon kívül nevelkedı gyermekek
körében, önkéntes programok megvalósítása és videós feldolgozása révén.
Pályázati pénzkeret: 20 millió forint
A nyertesek:
A pályázat elsı szakasza a Facebookon zajlott, ahol az oldal látogatói szavazása alapján az elsı három
helyezett nyerte el a megpályázott támogatási összeget:
• 1. helyezett: Várfok Alapítvány - 1787 szavazat

•
•

2. helyezett: Egyesek Ifjúsági Egyesület - 1756 szavazat
3. helyezett: Nevelık Háza Egyesület – 1754 szavazat

A pályázat második szakaszában a fennmaradó támogatási pénzkeretet szakmai bizottság döntése alapján a
következı szervezetek kapták meg:

•
•
•
•
•

Élményakadémia Közhasznú Egyesület
Ökorello – A Te világod Alapítványa
Pax Vobis Kiemelten Közhasznú Alapítvány
Szivárvány Törzs Közhasznú Egyesület
Tiszadobi Gyermek és Ifjúságvédelmi Közhasznú Egyesület

Videópályázat 2011 (2010-es megvalósult programokról)
A 2010 ıszén „Önkéntes fiatalok akcióban” pályázatban támogatott civil szervezetek a megvalósult
projekteket a gyerekek aktív közremőködésével filmen is dokumentálták. A filmek az interneten versenyeztek
egymással, 2011. augusztus 22-tıl szeptember 12-ig. A legtöbb szavazatot kapott filmek alkotócsapatait a az
alábbi díjakkal jutalmaztuk.
A nyertesek:
• 1. helyezett: Orczy Kultúrkert Egyesület- 1467 szavazat- nyereménye: 300.000 Ft
• 2. helyezett: Élményakadémia Közhasznú Egyesület- 1294 szavazat- nyereménye: 150.000 Ft
• 3. helyezett: Magyar Máltai Szeretetszolgálat- 1247 szavazat- nyereménye: 50.000 Ft

Pályázat 2010
A pályázat témája: „Önkéntes fiatalok akcióban” - családon kívül nevelkedı gyermekek fejlesztésére,
aktivizálására irányuló civil kezdeményezés
Pályázati pénzkeret: 20 millió forint
A nyertesek egyenként 1-3 milliós támogatásában részesültek:
• Élményakadémia Egyesület – „Önkéntes akció Ároktın”
• Gyerekszem Mővészeti Egyesület – „Filmkészítı szakkörök mőködtetése”
• Magyar Máltai Szeretetszolgálat – „Állatmenhely támogatása”
• Nonprofit Alapítvány – „Tudatos életmódklub fiataloknak”
• Orczy Kultúrkert Egyesület – „Kertszépítés és kalandprogram”
• Pax Vobis Alapítvány – „Egy mindenkiért, mindenki egyért- sport és közösségépítés”
• Tiszadobi Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület – „Gyermekek az elhagyott lovakért és saját
környezetükért”

Pályázat 2009
A pályázat témája: Az életvezetési készségek fejlıdésének elısegítésére alkalmas innovatív módszerek,
eszközök alkalmazásának támogatása családon kívül nevelkedett gyermekek számára.
Pályázati pénzkeret: 25 millió forint
A nyertesek:
• AGA-PÉ Osztozó Szeretet Alapítvány – „Tokaji régésztábor”
• Az Értelmes Életért Alapítvány – „Személyiségfejlesztı tematikus foglalkozások”
• Gyermekszínházak Háza Alapítvány – „Drámapedagógia alkalmazása”
• Jövıdért Alapítvány – „Életvezetési készségek fejlesztése”
• Különlegesek-ért Alapítvány – „Pszichodrámás foglalkozások kiskamaszok részére”
• Pax Vobis Alapítvány – „Szocioterápiás foglalkozások kalandélményeken keresztül”
• Pressley Ridge Alapítvány – „Elızetes letartóztatásban lévı, javítóintézetben élı és speciális nevelési
szükséglető fiatalok terápiás foglalkoztatása”
• Quo Vadis 2000 Alapítvány – „Nıi és férfi szerephez kötıdı foglalkozások”
• Szociális Munka Alapítvány – „Gyógypedagógiai fejlesztés fogyatékos gyermekek részére”
• Tehetségért Alapítvány – „Nógrád megyei és erdélyi kalandtábor csereutazással”

Pályázat 2008
A pályázat témája: Az életvezetési készségek fejlıdésének elısegítésére alkalmas innovatív módszerek,
eszközök alkalmazásának támogatása családon kívül nevelkedett gyermekek számára.
Pályázati pénzkeret: 25 millió forint
A nyertesek:
• Ágota Alapítvány
• Egy Hajóban Gyermek- és Ifjúságvédı Alapítvány
• Élet-tér a Gyermekekért Alapítvány
• Gyerekszem Közhasznú Mővészeti Egyesület
• Héttükör Gyerekszínház Alapítvány
• „Jövıdért" Alapítvány
• Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
• Tiszadobi Gyermek és Ifjúságvédelmi Közhasznú Egyesület

