Pályázat
Hátrányos helyzetű diákokat oktató alap- és középfokú oktatási intézmények, pedagógiai
szakszolgálatok és gyermekotthonok digitális infrastruktúra fejlesztésének elősegítése
(a pályázat kódszáma: 2018/II/3)

A Humanitás Szociális Alapítvány az életvezetési, munkavállalási és képzettségi esélyeket javító pályázati
programja keretében ismételten pályázatot hirdet alap- és középfokú oktatási intézmények, pedagógiai
szakszolgálatok, valamint gyermekotthonok részére számítógépek tartós adományozására.
A Program kiírásának indokai:
A digitális térben zajló változás, fejlődés ma már elengedhetetlenné teszi a digitális írástudás alapjainak ismeretét, az
ebben való magabiztos eligazodást. Ez magában foglalja az interneten, számítógépes felületen zajló tanulást, munkát
és kapcsolattartást, ideértve az eszközök és alkalmazások készségszintű használatát is. Mivel a digitális rendszerek
átszövik életünk minden területét, ezen kompetencia a fentieken túl elősegíti, hogy kulturális lehetőségeinkkel minél
szélesebb körben élni tudjunk, állampolgári jogainkat gyakorolhassuk, hozzáférjünk alapvető információkhoz,
közösségi kapcsolatainkat ápoljuk és bővítsük.
A munkaerőpiacon ma már nem csak a speciálisan informatikával foglalkozóktól elvárás a digitális eszközök
készség szintű, magabiztos használata. Az információs technológia olyan mértékben meghatározza a
munkakörnyezetet, a munkaeszközöket, hogy ezek ismeretének hiánya gyakorlatilag lehetetlenné teszi az
elhelyezkedést, a biztos egzisztencia kialakítását azok számára, akik nem rendelkeznek a megfelelő digitális
kompetenciákkal. A munkaerő-piaci elemzések szerint ma Magyarországon a digitális kompetencia elégtelensége, a
megfelelő szakemberek hiánya egy-egy ágazatban már komoly kihívást jelent a munkaadók számára is.
Az aktuális vizsgálatok szerint a digitális írástudás a fiatalabb generációk számára egyre magától értetődőbb,
köszönhetően annak, hogy szűkebb és tágabb környezetükben is napi szinten találkoznak a digitális eszközökkel.
Mindemellett azonban a megfelelő, irányított, a digitális világ lehetőségeinek, veszélyeinek, etikus és hozzáértő
használatának megismerése mind az egyének, mind a társadalom számára alapvető fontosságú. A digitális írástudás
és szövegértés komplex, és készségszinten begyakorolt tudást igényel, amelynek elsajátítására az oktatási rendszer
biztosíthatja a megfelelő keretet. Az ezt szolgáló tanulási környezet, amelybe beletartoznak a megfelelő eszközök,
módszertanok, szakismeretek és gyakorlatok, egyelőre nem egyformán áll rendelkezésre mindenki számára.
A program keretében kiírt pályázat célkitűzései:
Programunk alapvető célja, hogy segítse azokat az intézményeket: iskolákat, pedagógiai szakszolgálatokat,
gyermekotthonokat, amelyek kifejezetten hátrányos helyzetben lévő gyermekekkel foglalkoznak, segítik
fejlődésüket. A pályázat keretében célunk, hogy ezen intézmények olyan infrastruktúrát biztosítsanak tanulóik,
növendékeik számára, amely lehetővé teszi az alapvető digitális lehetőségek, források, eszközök megismerését,
kipróbálását, készségszintű használatát. Az Alapítvány a rendelkezésére álló eszközöket felhasználva támogatni
kívánja azokat az iskolákat, pedagógiai szakszolgálatokat, gyermekotthonokat, amelyek szeretnék biztosítani
tanulóik, a kompetenciájukba tartozó gyermekek és családjaik, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretében
gyermekotthonokban élő fiataljaik számára az informatika megismerését, a digitális kompetenciák fejlesztésének
lehetőségét, de jelenleg nem rendelkeznek ehhez megfelelő eszközállománnyal. Tekintettel arra, hogy a digitális
ismeretek nem csak a tanulásban, a munkaerő-piacon, de az élet majd minden területén szükségesek, Alapítványunk
kifejezetten támogatja azokat az elképzeléseket, pályaműveket, amelyek lehetővé teszik, hogy ezek az eszközök az
oktatási célok mellett egyéb fejlesztő, közösségi, szociális célokat is kiszolgáljanak.

Pályázhatnak:
Olyan alap- és középfokú oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálatok, gyermekotthonok, amelyek hátrányos
helyzetű kistérségben működnek, vagy diákjaik, növendékeik között hátrányos helyzetű gyermekek is vannak. A
benyújtott Pályázat aláírója a pályázó képviseletére jogosult személy lehet. A Pályázat során elnyert számítógépek
harmadik személy, szervezet részére tovább nem adhatóak.
A Pályázat keretében megnyerhető használt számítógépek adatai:
 DELL asztali pc (DELL Optiplex 3010, DELL Optiplex 3020, 4GB DDR3, 250-500 GB HDD, gyártási év:
2012-214)


Monitor (19-22" LCD monitor)

A pályázat benyújtásának módja, csatolandó dokumentumok:
Támogatást kizárólag az Alapítvány Kuratóriumához címzett, a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapon, megfelelő
dokumentációval alátámasztott Pályázat benyújtása alapján lehet igénybe venni, mely lehetővé teszi a döntéshozó
Kuratórium számára a Pályázatot benyújtó intézmény tevékenységének, Pályázattal elérni kívánt céljai a
megvalósításának pontos megismerését. A nyertes pályázónak a program eredményeiről, tapasztalatairól,
tanulságairól a szerződés aláírását követő 1 év elteltével maximum. 10 oldalban az Alapítvány felé be kell
számolnia. (A pályázati adatlap letölthető: www.humanitasalapitvany.hu oldalon a „Pályázatok” menüpont
„Letölthető dokumentumok” pontjában)
A Pályázat kötelező elemei:


a Pályázó jelenlegi szakmai tevékenységének, és a megpályázott géppark hasznosítására kidolgozott program
bemutatása, belefoglalva a megpályázott számítógépek számát, az oktatási tematikát, az esetleges
közösségfejlesztési célokat és programokat, az elérni kívánt eredményeket, különös tekintettel a hátrányos
helyzetű diákok fejlesztésére,



a program lebonyolításáért felelős szakember(ek) szakmai tevékenyégének, gyakorlatának bemutatása,



az esetleges együttműködésbe bevonni kívánt szervezetek, szakembereik bemutatása,



a Pályázó nevében eljáró személy képviseleti, kötelezettség vállalási jogosultságának igazolása,
Pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a Pályázó nevének feltüntetésével az
általa benyújtott pályázat személyes adatokat nem tartalmazó részeit, valamint a támogatásnak köszönhetően
bekövetkező eredményeket saját tevékenysége körében, honlapján vagy egyéb módon közzétegye, illetve ezen
információkat programjaiban felhasználja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban, valamint Adatkezelési
Szabályzatban foglaltak szerint.

A Pályázat benyújtásának címe:
Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest, Pf.: 513.
A pályázati anyagot elektronikus formában is kérjük eljutatni a palyazat@humanitasalapitvany.hu e-mail címre.
Az igényelhető támogatás formája:

tárgyi eszköz egyszeri tartós adományozása.

A Pályázat keretében átadandó számítógépek száma:

110 db PC és 110 db monitor

A Pályázat benyújtásának határideje:

2018. november 15.

A Pályázat elbírálásának várható határideje:

2018. december 31.

A beszámolási kötelezettség: Pályázó a pályázat eredményeiről, tapasztalatairól, tanulságairól a szerződés
aláírását követő 1 év elteltével maximum 10 oldalban az Alapítvány felé beszámolót köteles készíteni.
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a rendelkezésre álló számítógépek korlátozott darabszámára tekintettel a
benyújtott pályázatok elbírálására a beérkezés sorrendjében kerül sor.
Kérjük, hogy a pályázatot benyújtó intézmény nevét, valamint a pályázat kódszámát a pályázati dokumentáció
minden különálló lapján szíveskedjék feltüntetni.
Budapest, 2018. október
a Humanitás Szociális Alapítvány
Kuratóriuma

