Együtt életeket menthetünk!
Pályázati felhívás balesetmegelőzési programban való részvételre
Általános iskolák számára – Budapesti helyszínen
A pályázat kiírója:

Erőforrás Alapítvány – United Way Magyarország

A pályázat neve:

Épen, elevenen!” – Együtt életeket menthetünk!

A pályázat témája:

Iskolai és otthoni balesetek megelőzése.

A pályázat célja:

A United Way BiztiBusz Program jelenleg több mint 355 általános

iskolából álló hálózatának bővítése. A sikeresen pályázó általános iskolák pedagógusai a United
Way BiztiBusz Program képzésen vesznek részt 2020. április 17-én Budapesten és egy
balesetmegelőzés iránt elkötelezett sok száz fős pedagógus közösség tagjaként vállalják, hogy a
képzést követő három tanévben, a pályázaton elnyert oktatócsomag segítségével a BiztiBusz
balesetmegelőző programot iskolájukban működtetik.
A pályázók köre:

Magyarországi általános iskolák

A United Way BiztiBusz Programról:
A kutatások szerint ma Magyarországon a legtöbb 7-14 éves gyermek olyan balesetben veszti életét,
vagy sérül meg súlyosan, amely a megfelelő oktatással megelőzhető lett volna. A BiztiBusz program
célja, hogy a pedagógusok bevonásával felkészítse a 7-14 éves korú gyermekeket a gyakori iskolai
és otthoni balesetek – esés, égés, fulladás, vágás és mérgezés– megelőzésére. A program
osztályonként 2 alkalmas, egymásra épülő, együttműködést fejlesztő, játékos, izgalmas, a
drámapedagógia és a csoportmunka eszközeit használó interaktív tanulás. A programról bővebben.
A program megvalósításában a pályázat kiírója vállalja, hogy:


a 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet 5. § 3. bekezdése alapján a 7 évenkénti 120 órás
pedagógus továbbképzési rendszerben 8 óraként beszámítható, ingyenes, egynapos képzés
során iskolánként 2 tanárral megismerteti a programot;



a képzési napon a pedagógusok számára térítésmentes étkezési ellátást biztosít;



minden képzésen részt vevő iskolának ingyenesen biztosítja a program oktatócsomagját,



a résztvevő pedagógusokat a United Way Önkéntes Tanári Hálózat tagjainak tekinti és a
közösség részeként rendszeresen tájékoztatja őket a közösség híreiről;



az intézményeknek részvételi lehetőséget biztosít a United Way további zárt pályázati
lehetőségeiben.

A program megvalósításában a pályázó vállalja, hogy:


biztosítja a 2 Önkéntes Tanár részvételét a meghirdetett képzésen;



biztosítja, hogy az Önkéntes Tanárok a 2020/2021-as, 2021/2022-es és
2022/2023-es tanév folyamán alsó és felső tagozaton évfolyamonként minimum 2-2 osztály
számára, osztályonként két alkalommal 90 perces foglalkozásokat tartsanak (összesen 8
alkalom/ tanév), melynek keretében a Programban elsajátított ismereteket közvetítik a diákok
számára;



biztosítja, hogy a diákok elvégezzék a Programmal kapcsolatos teszteket;



minden iskolaév végén összesített írásbeli beszámolót ad az Alapítványnak, hogy hány diák
részére került közvetítésre a program, elektronikus úton eljuttatja az Alapítvány részére a
diákok által kitöltött teszteket és értékeléseit; valamint min. 10 képpel támasztja alá a
program megvalósulását.

A pályázatban történő részvétel feltételei:


a pályázati adatlap helyes kitöltése és eljuttatása az alapítványhoz elektronikus és postai
úton;



Magyarország területén általános iskolaként kell működnie az intézménynek;



2 önkéntes tanár kitöltött jelentkezési lapja 1 példányban aláírva.

A pályázat ütemezése
2020. március 02.

A pályázat kiírása

2020. április 06.

A pályázat beküldési határideje
A pályázat elbírálásának határideje és közzététele

folyamatosan,
legkésőbb 2020. április 10.

A nyertes iskolák képzésen való részvétele

2020. április 17.

FONTOS! Egy képzésen résztvevő pedagógusok száma 24 főre limitált, tehát egy képzés
alkalmával maximum 12 általános iskolát tudunk bevonni a programba. A pályázatok elbírálásánál
a beérkezési sorrendet vesszük figyelembe, amennyiben a képzés betelt, a további jelentkezőket
várólistára tudjuk helyezni. Kérjük, pályázatát az alábbi e-mail címre, eredeti példányát pedig
postacímünkre juttassa el:
biztibusz@unitedway.hu
Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország,
1133 Budapest, Váci út 80-84. D/II. emelet

