
 

„KÖNYVFORGATÓ”  
P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S  

Magyarország 

általános iskolái és civil szervezetei számára 

További információ kérhető:  

Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország, Szikszay Zsuzsa – marketing és program menedzser 

Telefon: 06/20-991-1804; E-mail: zsuzsa.szikszay@unitedway.hu 

 
 

 
A pályázat kiírója: Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország 

A pályázat témája: A szünidei olvasás népszerűsítése és az olvasáskészség fejlesztése 

 

A pályázat célja:  Iskolai, tábori keretekben működő programok, aktivitások, alkalmak tervezése és szervezése, 

amelyek a szünidei olvasást teszik lehetővé, érdekessé és izgalmas szabadidős tevékenységgé, 

ezáltal népszerűsítve a szünidei olvasást. Továbbá cél, hogy a gyermekek számára ingyenesen 

elérhetővé váljanak a korosztályuknak megfelelő ifjúsági könyvek (haza tudják vinni, 

kikölcsönözhessék, csere-berélhessék), annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek 

is lehetőséget kapjanak olvasmányélményeik gyarapítására, valamint olvasáskészségük 

fejlesztésére. 

 

A pályázók köre:  Általános iskolák, civil szervezetek (Magyarország) 

 

A pályázat tárgya: A nyertes iskolák valamennyi tanulója könyvadományban részesül, melyet az iskolák a nyári 

szünidőt megelőzően adnak át. A könyvadományokat a United Way Magyarország Alapítvány 

KÖNYVFORGATÓ néven indított kezdeményezése biztosítja. Alapítványunk a vállalati 

partnereinek dolgozóitól és egyéni adományozóktól összegyűjti a már megunt, "kinőtt" vagy 

egyszerűen csak feleslegessé vált gyerekkönyveket, életkor és állapotuk szerint válogatja, majd 

önkéntesek segítségével eljuttatja azokat a nyertes iskolákba, hogy a szünidőben az iskola minden 

tanulója – különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre – forgathassa azokat és fejleszthessék 

olvasáskészségüket. 

 

A pályázatok értékelésének főbb szempontjai: 

 ingyenes könyvhasználat biztosítása, 

 hasznos és értékes szabadidő-szervezés, 

 önkéntesség, gyerekközösségek bevonása, 

 izgalmas, motiváló program és környezet kialakítása, 

 interaktivitás, 

 innovatív, kreatív megoldások. 

 

A pályázat benyújtásának menete: 

 A pályázati adatlap kitöltése és eljuttatása az alapítványhoz e-mailben 2016. május 6 –ig a 

konyvforgato@unitedway.hu e-mail címre. 

 Minden pályázót biztatunk arra, hogy kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg az alapítványt (elérhetőség a 

dokumentum végén található). 

 

A pályázat ütemezése 

A pályázat kiírása 2016. április 4. 

A pályázat beküldési határideje 2016. május 6. 

A pályázat elbírálásának határideje és közzététele 2016. május 31. 

A nyertes iskolák értesítése 2016. június 1. 

A program indulása 2016. június 16. 

A program zárása 2016. augusztus 31. 

Beszámoló, értékelő beküldése 2016. szeptember 30. 

 

zsuzsa.szikszay@unitedway.hu 

Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország 

1134 Budapest, Váci út 33. III. emelet 
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