„KÖNYVFORGATÓ”
PÁLYÁZATIFELHÍVÁS
Magyarország
általános iskolái és civil szervezetei számára

A pályázat kiírója: Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország
A pályázat témája: Az év közbeni és a szünidei olvasás népszerűsítése, az olvasáskészség fejlesztése.
A pályázat célja: Olyan iskolai, közösségi és tábori keretek között szerveződő programok és aktivitások tervezése,
amelyek arra ösztönzik a diákokat, hogy az iskolaév és a szünidő folyamán is kézbe vegyenek
minél több izgalmas olvasmányt. Fontos, hogy a gyermekek számára ingyenesen elérhetővé
váljanak a korosztályuknak megfelelő könyvek (haza tudják vinni, kikölcsönözhessék,
csereberélhessék), annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek is lehetőséget
kapjanak olvasmányélményeik gyarapítására, olvasáskészségük fejlesztésére.
A pályázók köre: Magyarország általános iskolái és civil szervezetei.
A pályázat tárgya: A nyertes iskolák valamennyi tanulója/ a nyertes civil szervezet valamennyi ellátottja
könyvadományban részesül, melyet az iskolák/ civil szervezetek a pályázat elbírálásának
közzététele utáni időszakban vehetnek át.
A könyvadományokat a United Way Magyarország Alapítvány KÖNYVFORGATÓ programja
biztosítja. Alapítványunk összegyűjti a megunt, vagy feleslegessé vált, ámde jó állapotú
gyerekkönyveket. Ezeket életkor és állapot szerint válogatja, majd önkéntesek segítségével
eljuttatja a nyertes iskolákba/civil szervezetekbe, hogy a gyermekek – különös tekintettel a
hátrányos helyzetűekre – fejleszthessék olvasáskészségüket. Akár már egy könyv is
megváltoztathatja egy gyermek életét. A KönyvForgató program keretében a United Way
Magyarország 2014 óta több mint 8.000 adománykönyvet juttatott el többségében hátrányos
helyzetű gyerekekhez.
A pályázatok értékelésének főbb szempontjai:
 ingyenes könyvhasználat biztosítása,
 hasznos és értékes szabadidő-szervezés,
 önkéntesség, gyerekközösségek bevonása,
 izgalmas, motiváló program és környezet kialakítása,
 interaktivitás,
 az olvasáskészség fejlesztése innovatív, kreatív megoldásokkal.
A pályázat benyújtásának menete:
 A pályázati adatlap kitöltése és eljuttatása az alapítványhoz e-mailben 2017. november 15-ig a
konyvforgato@unitedway.hu e-mail címre.
A pályázat ütemezése
A pályázat kiírása
A pályázat beküldési határideje
A pályázat elbírálásának határideje és közzététele
A nyertesek értesítése
A program indulása
A program zárása
Beszámoló, értékelő beküldése

2017. október 17.
2017. november 16.
2017. december 13.
2017. december 13.
2017. december 21. után
2018. augusztus 31.
2018. szeptember.30.

További információ kérhető:
Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország, Lábadi Lénárd – önkéntes
Telefon: 061/6277485; E-mail: lenard.labadi@unitedway.hu

1134 Budapest, Váci út 33. III. emelet

