„Legyél Te is szuperhős!”
Pályázati felhívás önkéntesek részére
Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Támogató) az
EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági fejlesztések - új nemzedék újratöltve projekt
keretében felhívást tesz közzé „Legyél Te is szuperhős!” címmel.

1. Támogatás célja és formája
A pályázat célja azon önkéntesek elismerése, akik önzetlenül cselekedve hajlandók tenni szűkebb vagy
akár tágabb környezetükért, a körülöttük lévő emberekért, és erre felhívják környezetük figyelmét,
inspirálnak másokat is önkéntes tevékenységekben való részvételre.
A pályázat további célja az Önkéntes piactéren regisztrált önkéntesek aktivitásának elismerése és
ösztönzése azáltál, hogy díjazza azon erőfeszítéseiket, hogy a www.onkentespiacter.hu weboldalt
aktívan használják, és a felhívás keretében minél több, a weboldalon meghirdetett önkéntes
tevékenységen vegyenek részt az adott tárgyhónap alatt. Célja továbbá, hogy a felajánlott
tárgynyereménnyel további önkéntes tevékenységen való részvételt ösztönözzön
A pályázat során havonta a www.onkentespiacter.hu oldalon meghirdetett legtöbb önkéntes
programon résztvevő 10 önkéntes kerül elismerésre, 6 hónapon keresztül.
A tárgynyeremény forintban kifejezhető maximális értéke 25.000 Ft, azaz Huszonötezer forint, amely
a támogatott önkéntes nyereménye.

2. A pályázók köre

Pályázati felhíváson részt vehetnek azon magánszemélyek, akik betöltötték 16. életévüket és a
www.onkentespiacter.hu oldalon érvényes önkéntes regisztrációval rendelkeznek.
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A pályázati felhívásban kizárólag azon önkéntesek vehetnek részt, akik nyilatkoztak arról, hogy részt
kívánnak venni a pályázaton, valamint elfogadták jelen felhívás feltételeit és az adatkezelési
szabályokat.
Az Erzsébet ifjúsági Alap Nonprofit Kft. munkavállalói és azok közeli hozzátartozói nem vehetnek részt
a pályázaton.
A nyertes az adatvédelmi feltételek elfogadásával vállalja, hogy neve megjelenik a
www.onkentespiacter.hu weboldalon, valamint az Erzsébet Ifjúségi Alap Nonprofit Kft. közösségi
média felületein fényképpel együtt.
A regisztráció menetéről pontos leírás a Felhasználói kézikönyvben található.

3. Kiválasztási eljárás és támogatás
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

A Támogató megjelenteti a felhívást a www.onkentespiacter.hu oldalon.
A pályázó önkéntes a www.onkentespiacter.hu oldalon nyilatkozik, hogy részt kíván venni jelen
pályázati felhívásban.
Az önkéntes a www.onkentespiacter.hu oldalon önkéntes tevékenység(ek)re jelentkezik,
melyen a részvételt a program megvalósulása után a fogadó szervezet tárgyhót követő 14.
napjáig a felületen meghatározott módon igazol.
Jelen pályázati felhívás keretében egy önkéntes több különböző programon is részt vehet, de
egy programra értelemszerűen csak egyszer jelentkezhet. Jelen pályázati felhívás keretében
azok a tevékenységek számolhatóak el, melyekre az önkéntes a www.onkentespiacter.hu
weboldalon keresztül jelentkezett, és a szervezet a hónap végén a felhasználási feltétek szerint
igazolt.
A www.onkentespiacter.hu oldal minden naptári hónap utolsó napján összesíti a programokon
jelentkezett és résztvevő önkénteseket, mely alapján az adott hónapban a 10 legtöbb
programon részvevő, a fogadó szervezetek által visszaigazolt önkéntes kerül jutalmazásra.
Amennyiben a nyertesek közül több önkéntes azonos eredménnyel zárja a hónapot, úgy az az
önkéntes részesül támogatásban, aki időben előbb teljesítette az elért eredményt
(megvalósult önkéntesprogramok időpontja szerint).
A támogató hivatalosan értesíti a nyerteseket a regisztráció során megadott e-mail címen,
továbbá a nyertesek nevét megjelenteti a www.onkentespiacter.hu honlapon.
A nyeremények átvétele előre egyeztetett módon személyesen vagy postai úton történik.
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4. Pályázat időtartama, ütemezése
A pályázat keretében 6 hónapon keresztül 2022. május. 1 és 2022. október 31. között, havonta az a tíz
önkéntes kerül elismerésre, akik az adott hónapban a legtöbb önkéntes tevékenységben vettek részt.
Eredményhirdetés ütemezése:
2022. június 15. (május hónap teljesítménye alapján)
2022. július 15. (június hónap teljesítménye alapján)
2022. augusztus 15. (július hónap teljesítménye alapján)
2022. szeptember 15. (augusztus hónap teljesítménye alapján)
2022. október 17. (szeptember hónap teljesítménye alapján)
2022. november 15. (október hónap teljesítménye alapján)

5. Kapcsolat
Amennyiben bármilyen kérdés felmerül a pályázattal kapcsolatban, forduljon kollégáinkhoz
bizalommal a modszertan@erifa.hu és vagy onkentes@erifa.hu e-mail címen.
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