„A MINŐIES Alapítvány működésének támogatása” című,
NEAN-KP-1-2021/1-000021 azonosító számú projekt
Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvány, székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.,
e-mail: minoiesalapitvany@gmail.com, Honlap: www.minoies.hu

A pályázat alapadatai
Ezúton tájékoztatjuk kedves tagjainkat és az Alapítvánnyal kapcsolatban állókat, hogy
szervezetünk, a Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvány a Nemzeti Együttműködési Alap
Közösségi környezeti Kollégiuma által megjelentetett NEAN-KP-1-2021/1 kódszámú,
„Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére
2021.” című pályázati kiírásra benyújtott, a NEAN-KP-1-2021/1-000021 pályázati
azonosítószámon
után

nyilvántartásba

című pályázata

alapján

vett,

Normatív

36 500 Ft

támogatás

adományok

összegű vissza nem térítendő

támogatásban részesült.
Az

Alapítvány

36.500

Ft

normatív

támogatást

2021.04.01-2022.03.31.

közötti

projektidőszakban használhatta fel.
A pályázat alapadatai:
A pályázati kiírás tárgya: Közösségi környezet kollégium 2021.
A pályázat címe: A MINŐIES Alapítvány működésének támogatása
A pályázat megvalósításának futamideje:
Kezdő időpontja: 2021.04.01.
Befejező időpontja: 2022.03.31.
A finanszírozás típusa: előleg - vissza nem térítendő támogatás
Az igényelt támogatás összege: 36.500 Ft
A megvalósítani kívánt cél rövid tartalmi leírása: A MINŐIES Alapítvány működésének
támogatása, a tefondíj és munkabér finanszírozása.
Elnyert összeg: 36.500 Ft

A projekt szakmai bemutatása, megvalósult programok:
1. Tanácsadás:
A

Miskolci

Nőknek

is

Esélyt

Alapítvány

2004-es

alapítása

óta

nyújt

ingyenes

szolgáltatásokat a Miskolc és környékén élő hátrányos helyzetű, esélyegyenlőség
szempontjából

kiszolgáltatott

célcsoportok

részére.

Segítjük

munkaerő-piaci

esélyegyenlőségüket és diszkriminációjuk csökkentését, e-mailes, telefonos és online
tanácsadást vehetnek igénybe ELŐZETES E-MAILES, VAGY TELEFONOS BEJELENTKEZÉSZT
KÖVETŐEN.

„Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával”
Támogatók: Nemzeti Együttműködési Alap, Miniszterelnökség, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
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2. „Házasság – munka – magánélet” online/frontális beszélgetés
A Házasság Hete rendezvénysorozathoz csatlakozva tartunk meg egy szakmai beszélgetést
felkért előadókkal, akik vitaindító témákat mutatnak be.
3. Szépkorúak Akadémiája, online/frontális SZA klub
A Miskolci Egyetemmel közösen a Szépkorúak Akadémiáját 2021. ősszel, illetve 2022.
tavasszal szintén megszervezzük az 50 év feletti, legalább érettségivel rendelkezők
számára.
Az elnyert összeg költségterve:
Az

Alapítvány

36.500

Ft

normatív

támogatást

2021.04.01-2022.03.31.

közötti

projektidőszakban tudja felhasználni.

Köszönjük a támogatást!

Miskolc, 2021.október 02.

MINŐIES Alapítvány

„Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával”
Támogatók: Nemzeti Együttműködési Alap, Miniszterelnökség, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

