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Készítette:
Truczka Enikő
Képzési koordinátor

I.

A pályázati kiírás háttere és célja:

A Magyar Vöröskereszt egyik legfontosabb alaptevékenysége a társadalmi elsősegélynyújtás
oktatása, laikus segítők kiképzése, elsősegélynyújtó szolgáltatok biztosítása. Az elsősegélynyújtás
célja, hogy az életet vagy egészséget veszélyeztető állapot miatt azonnali egészségügyi ellátásra
szoruló személy haladéktalanul egészségi állapotának helyreállítására, illetőleg rosszabbodásának
megakadályozására irányuló szakszerű ellátásban részesüljön.
Ezen tevékenységünk ellátásához elengedhetetlen a megfelelő eszközellátottság, az
elsősegélynyújtás népszerűsítése és társadalmasítása, laikusok képzése, önkéntesek felkészítése.
II.
A pályázat tartalma:
A pályázat öt témakörben kerül kiírásra:
A.
B.
C.
D.

III.

Eszközfejlesztés
Baleset - szimuláció képzés és felkészítés
Hősképző program: Elsősegélynyújtást népszerűsítő lakossági rendezvény szervezése
Hősképző program központi támogatása, kampányzáró esemény szervezése
A támogatás jellege, mértéke:

Jelen pályázati kiírás forrását a Magyar Vöröskereszt a Társadalmi Elsősegélynyújtási Alaprész
keretéből biztosítja. A Pályázó vissza nem térítendő támogatásban részesül. A támogatás
felhasználását - ha erről a pályázat kiírója külön nem rendelkezik- 2021-es évben meg kell kezdeni,
be kell fejezni és el is kell számolni!
A rendelkezésre álló keret 13.300 000 Ft.
A támogatás mértéke és a támogatható pályázatok száma komponensenként eltérő:

Komponens

A
B

C

D

Maximálisan
megítélhető
összeg

Maximálisan
támogatható
pályázat (db)

Keretösszeg

Eszközfejlesztés
400 000 Ft
Baleset - szimuláció képzés
1 800 000 Ft
és felkészítés: B/1
Hősképző program:
Elsősegélynyújtást
250 000 Ft
népszerűsítő lakossági
rendezvény szervezése
Hősképző program központi
támogatása, kampányzáró
2 500 000 Ft
esemény szervezésével
MINDÖSSZESEN

1-10 pályázat

4 000 000 Ft

1 pályázat

1 800 000 Ft

1-20 pályázat

5 000 000 Ft

1 pályázat

2 500 000 Ft

Támogatási cél

13 300 000 Ft

Egy pályázó egy évben kategóriánként maximum egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben az adott
komponensben nem érkezik az Elsősegélynyújtás Munkabizottság által értékelhető pályázat, a
komponens megvalósítására szánt forráskeretet a kiíró visszavonja.
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IV.

Általános pályázati feltételek:

Pályázókra vonatkozó kritériumok:
Pályázatot csak a Magyar Vöröskereszt szervezetei nyújthatnak be, valamelyik jogi személyiséggel
rendelkező szervezeti egység közreműködésével.
a) tartalmi, formai követelmények:
- a benyújtott projektterv megfelel a pályázati céloknak;
- a költségvetés szakmailag megalapozott;
- az előírt mellékletek kerültek kitöltésre;
- a benyújtott pályázat teljes körűen (aláírva, pecsételve) beérkezik elektronikus és
papír alapon is
Valamennyi pályázott program kapcsán az 1. számú mellékleten kell bemutatni a részletes szakmai
programot, a programba bevonni kívánt önkéntesek, közösségi szolgálatosok szerepét, az
együttműködő, támogató partnerek szerepét, a program célcsoportját, valamint tábor esetében a
tábor részletes tematikáját.
b) előnyt élvez:
 az a szervezet, amely önerőt tud felmutatni;
 a „C” komponens esetén
 azok a pályázók, akik állandó és rendszeres jelenlétet biztosítanak területükön az
elsősegélynyújtás népszerűsítése terén, melyet a területre vonatkozó éves tervükkel
támasztanak alá;
 az a rendezvénysorozat, amely minél szélesebb társadalmi célcsoportot ér el;
 azok a szervezetek, amelyek programjukba minél több lokális partnert tudnak
bevonni;
 a program megvalósításába közösségi szolgálatos fiatalokat is bevonnak;
A benyújtás módja, hiánypótlás:
A pályázatot elektronikus és postai úton kell eljuttatni a Magyar Vöröskereszt Országos
Igazgatóságára (1051 Budapest, Arany János utca 31., tea@voroskereszt.hu).
A pályázatnak tartalmaznia kell egy részletes szakmai koncepciót és költségvetést, valamint a
komponenshez kapcsolódó mellékleteket valamint a komponensben előírt programtervet és/vagy
partnerlistát. A projekt adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható.
A pályázat benyújtásának határideje*: 2021. április 30. 12 óra
A pályázatok elbírálásának várható időpontja*: 2021. május 31.
A teljes pályázati dokumentáció a közzétételt követően a Magyar Vöröskereszt honlapján
(www.voroskereszt.hu) letölthető.
Hiánypótlásra lehetőség nincs. Hiányos pályázati anyag benyújtása esetén a pályázat nem
kerül elbírálásra!
Információk az értékelésről, értesítésről, szerződéskötésről:
A pályázatokról az Elsősegélynyújtási Munkabizottság 2021. május 31-ig dönt, az elnyert
támogatások utalását a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága koordinálja.
A döntések ellen fellebbezési lehetőség nincs.
A pályázat nyerteseivel támogatási megállapodás aláírására kerül sor, melynek elválaszthatatlan
részét képezi a támogatást megalapozó írásos dokumentáció - a benyújtott és elfogadott program
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dokumentációja, valamint a támogatásról szóló bizottsági döntés. Az igényelt támogatás összegét
indokolt esetben a szakmai bizottság mérsékelheti.
Nyilvánosság:
A Kiíró a Magyar Vöröskereszt honlapján (www.voroskereszt.hu) közzéteszi a támogatottak
jegyzékét az elnyert támogatási összegekkel együtt.
Az Alaprész támogatásából megvalósult programokról a Magyar Vöröskereszt honlapján
közleményt kell megjeleníteni, amely tartalmazza a program címét, rövid leírását és a Társadalmi
Elsősegélynyújtó Alaprész, mint támogatónak a megnevezését.
A közleményt a támogatott szervezeti egység készíti el és küldi meg az Országos Igazgatóság
részére, aki jóváhagyja és gondoskodik annak megjelenítéséről.
V.

Támogatható tevékenységek:

A pályázat négy témakörben, előre meghatározott keretösszeggel kerül kiírásra:
A. komponens: Eszközfejlesztés:
Az „A” komponens keretében a társadalmi elsősegélynyújtás eszközellátottságának fejlesztését
támogatjuk – két területen:
A/1: Az eszközbeszerzés során elsősorban nagyobb értékű (nem fogyóeszközök) tárgyi eszközök
beszerzése a cél, amelybe az elsősegélynyújtó vizsgák, képzések, bemutatók, gyakorlatok és
versenyek során használt a laikus és professzionális elsősegélynyújtók által használt diagnosztikai,
oktatási és szimulációs eszközök, valamint a baleset-szimulációhoz szükséges kellékanyagok
tartoznak bele:
1.
újraélesztési oktató fantom és egységei
2.
Sebimitációs készlet
3.
Idegentest eltávolítását gyakorló mellény
4.
oktató defibrillátor
5.
pocket CPR
6.
elsősegély felszerelés/láda
A/2: A szervezet birtokában található – még javítható - nagyobb értékű (nem fogyóeszközök) tárgyi
eszközök karbantartása és megjavíttatása.
Az „A” komponensre csak jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységek (megyei
szervezetek) nyújthatnak be pályázatot. A pályázat beadásának további feltétele minimum 10%-os
készpénzben rendelkezésre álló önrész megléte.
Pályázathoz benyújtandó mellékletek: 1., 3., 4. sz. Melléklet, + eszközbeszerzésre bekért
árajánlatok vagy beszerzői lista csatolása
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B. komponens: Baleset - szimuláció képzés és felkészítés
A „B” komponens keretében az Országos Igazgatóság által engedélyeztetett képzési program
megvalósítását támogatjuk, amely a Magyar Vöröskereszt Országos Elsősegélynyújtó Versenyéhez
kapcsolódó baleset - szimuláció imitátorainak képzését és a verseny előtti közvetlen felkészítését
valósítja meg. A program célja egyrészt új imitátor önkéntesek képzése, akik a jövőben
területi/megyei elsősegélynyújtó versenyek és kapcsolódó programok lebonyolításában részt
tudnak venni, másrészt a tapasztalt imitátorok szakmai továbbképzése.
A megvalósítani kívánt, az Országos Igazgatóság által engedélyeztetett képzési programok:
Baleset-szimulációs képzési program: Bevezetés a baleset-szimulációba (6. sz. melléklet)
(eng. sz.: E-001186/2015/D009)
20 tanóra (9 tanóra elmélet, 11 tanóra gyakorlat)
Baleset-szimulációs képzési program: Imitátor képzés (7. sz. melléklet)
(eng. sz.: E-001186/2015/D010)
20 tanóra (8 tanóra elmélet, 12 tanóra gyakorlat)
VAGY
Ráépülő képzések: opcionális azon Pályázók számára, akik a fenti két programot már
megvalósították!**
Baleset-szimulációs képzési program: Vezető imitátor képzés (8. sz. melléklet)
(eng. sz.: E-001186/2015/D011)
30 tanóra (16 tanóra elmélet, 14 tanóra gyakorlat)
Baleset-szimulációs képzési program: Oktató képzés (9. sz. melléklet)
(eng. sz.: E-001186/2015/D012)
30 tanóra (12 tanóra elmélet, 18 tanóra gyakorlat)
** Csak azok a Pályázók választhatják a 8. és 9 sz. Melléklet szerinti (ráépülő) képzéseket, akik
korábban már megvalósították a 6. és 7. sz. Melléklet szerinti képzési programot. Ennek
megfelelően a ráépülő képzések a korábbi képzésen résztvevőknek oktathatóak!
B/1 A Magyar Vöröskereszt Országos Elsősegélynyújtó Versenyének országos döntőjéhez
kapcsolódó baleset - szimuláció imitátorainak képzését és a verseny előtti közvetlen felkészítését
valósítja meg.
A képzés megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:
- a program megvalósítása során első lépcsőben képzésenként maximum 20 fő, de legalább
összesen 30 fő új imitátort képez ki. Második lépcsőben pedig a versenyt megelőző
felkészítéssel a döntő helyszínén biztosítja a résztvevő imitátorok közös munkáját,
egybekötve legalább összesen 30 fő imitátor továbbképzésével.
- a képzés megvalósításában minimum 2 fő önkéntes részt vesz igazolható módon;
A 2 x 20 tanórás képzések a legalább 30 fő új imitátor esetében legkésőbb 2021. július 31-ig
valósulnak meg.
A képzési kör célcsoportja:
- min. 16 évet betöltött;
- jelentkezésükkel vállalják, hogy – sikeres vizsga esetén – részt vesznek az Országos
Elsősegélynyújtó Verseny döntőjén.
A képzés helyszínével kapcsolatos feltételek:
- irodai infrastruktúrával ellátott;
- rendelkezik 2*20 főt befogadó, képzésre alkalmas helységgel;
- rendelkezik étkezővel és főzőhelységgel.
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A felkészítés időpontja az Országos Elsősegélynyújtó Verseny döntőjét megelőzően 2021.
szeptember 9-11., mely során az imitátorok (60 fő) helyszínbejárása, eligazítása, valamint az
eszközök előkészítése történik. A felkészítés az országos döntőt szervező megyei szervezet által
kijelölt helyszínen valósul meg.
B/2 A Magyar Vöröskereszt Országos Elsősegélynyújtó Versenyének területi és megyei fordulóihoz
valamint a csapatok felkészítéséhez kapcsolódó baleset - szimuláció imitátorainak képzését
valósítja meg.
A képzés megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:
- a program megvalósítása során 20 fő új imitátort képez ki.
- a képzés megvalósításában minimum 2 fő önkéntes részt vesz igazolható módon;
a pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a képzési területetek, amelyek alkalmasak más
megyei szervezetek által delegált résztvevők költséghatékony képzésére, továbbá amely
területeken korábban már volt rendszeres felkészítés a témában;
A képzési kör célcsoportja:
- min. 14 évet betöltött;
A képzés helyszínével kapcsolatos feltételek:
- irodai infrastruktúrával ellátott;
- rendelkezik 20 főt befogadó, képzésre alkalmas helységgel;
- rendelkezik étkezővel és főzőhelységgel.
A megvalósításhoz szükséges Útmutató külön mellékletben található: 11. sz. Melléklet (A képzési
dokumentumokat a nyertes Pályázók elektronikusan megkapják egy részletes kitöltési útmutatóval
együtt.)
Pályázathoz benyújtandó mellékletek: 1., 3., 4. sz. Melléklet
2. sz. Melléklet abban az esetben, ha a pályázat megvalósítója jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezeti egység (alapszervezet, tagozat)

C. komponens: Hősképző program: Elsősegélynyújtást népszerűsítő lakossági rendezvény
szervezése
A „C” komponens keretében olyan rendezvények megvalósítását támogatjuk, amely a Magyar
Vöröskereszt korábban indított Hősképző programjához kapcsolódik és a társadalmi
elsősegélynyújtással kapcsolatos tevékenységét népszerűsíti a lakosság körében. A rendezvény
megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:
-

-

a program megvalósítása során legalább 50 főt elér;
megvalósítása során minél szélesebb társadalmi réteget elér;
Hősképzős látványelemek megjelenítése,
éves terv ismertetése, mely igazolja, a pályázó rendszeres jelenlétét elsősegélynyújtás
területén; (Programterv min. tartalma: tervezett esemény/rendezvény, tervezett hónap/dátum,
helység/helyszín)
a rendezvényt legalább 2 adományozó támogatja.

Pályázathoz benyújtandó mellékletek: 1., 3., 4. sz. Melléklet + Fentiekben részletezett
PROGRAMTERV és a programban együttműködő Partnerek listája
2. sz. Melléklet abban az esetben, ha a pályázat megvalósítója jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezeti egység (alapszervezet, tagozat)
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D. komponens:
szervezésével

Hősképző

program

központi

támogatása,

kampányzáró

esemény

A „D” komponens keretében a „HŐSKÉPZŐ” Program láthatósági elemeinek kivitelezését,
kommunikációs- és szakmai háttértámogatásának megvalósítását támogatjuk.
A pályázat keretében az alábbi célokat kell megvalósítani:
1. 2017-es esztendőben a „D” komponens pályázat során megvalósult plakátok közül a
„HŐSKÉPZŐ” plakát (10. sz. melléklet) vizuális világának továbbvitele mellett, az alábbi arculati
elemek grafikai és nyomdai kivitelezése:
-

roll up
oklevél
promóciós
ajándéktárgyak
és
egyéb
kiegészítők
(pl.
kis
jegyzetfüzet+toll)
beszerzése/kiosztása (az előző évi statisztikai adatok alapján súlyozva)
online hirdetések
kötszer beszerzés/kiosztás (az előző évi statisztikai adatok alapján súlyozva)

Paraméterek:
- Roll up méret: 85 × 200 cm, Darabszám: min. 21 db
- Oklevél méret: A4 álló formátum; Darabszám: min. 200 db
- Kis jegyzetfüzet+toll: 90×146×8 mm; Darabszám: min. 400 db
A grafikai elemek elkészítéséhez szükséges vizuális elemek az MVK kommunikációs területétől
szerezhetőek be. Az alap plakát, melyekből a különböző mutációkat szükséges elkészíteni a „D”
komponens mellékleteként megtekinthető. (10. sz. melléklet)
2. A „HŐSKÉPZŐ” eseményekre Facebook hirdetések vásárlása, hogy minél több emberhez
eljusson az esemény.
A HŐSKÉPZŐ havi programjának a Facebookon történő hirdetése, a célcsoport hatékonyabb
elérése céljából. Az alábbi ütemezésben:
- program országos kommunikálásának indítása
- havi aktualitások minden hónapban
- a program országos kommunikálásának lezárása az újraélesztés világnapján
3. HŐSKÉPZŐ országos szakmai rendezvény megszervezése
A program megvalósítását és fejlesztését valamint a társadalmi-elsősegélynyújtás népszerűsítését
elősegítő országos szintű szakmai rendezvény előkészítése és lebonyolítása a 2021. évi
újraélesztés világnapjához vagy a program lezárásához kapcsolódóan.
-

-

A rendezvényen legalább 3 külső partnerszervezet bevonása szükséges.
Legalább 50 fő résztvevő megjelenése szükséges
A rendezvény megvalósításban legalább 2 fő önkéntes vesz részt
A rendezvény önálló kommunikációs tervvel rendelkezik
A pályázat elbírálásánál előnyt élvez, ha a pályázó hatósági, szakmapolitikai, nemzetközi
résztvevőket, közösségi szolgálatot teljesítő fiatalokat, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tagjait
és önkénteseit von be a rendezvény programjába.
A pályázat elbírálásánál előnyt élvez, ha a pályázó támogatókat von be a megvalósításba.

Pályázathoz benyújtandó mellékletek: 1., 3., 4. sz. Melléklet + megvalósításban együttműködő
Partnerek listája
2. sz. Melléklet abban az esetben, ha a pályázat megvalósítója jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezeti egység (alapszervezet, tagozat)
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VI.

Kiválasztási kritériumok:

A kiválasztás során a pályázatok elbírálásával megbízott bizottság több szempontú elemzést végez,
amely során rangsort állít fel. A rangsor felállításához a segítséget az alábbi pontrendszer adja:
Bírálati szempont megnevezése

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Ha a pályázatban
nem teljesül

Ha a pályázatban
csak részben
teljesül

Maximálisan
adható
pontszám

0 pont

1-4 pont

5 pont

A pályázat a kiírásban megfogalmazott tartalmi
követelményeknek és céloknak megfelel-e?
A pályázat tartalmi és formai szempontból, a
szükséges mellékletekkel együtt került-e
benyújtásra?
A tevékenység milyen és mekkora csoport
érdekét szolgálja?
Mekkora a hozzáadott munka, valamint az
önrész mértéke az összköltségvetéshez képest?
A tevékenység várható eredménye és a
költségek nagysága biztosítja-e a
hatékonyságot?
Mennyi partnert von be a megvalósításba?
(Az „A” komponens esetében nem releváns!)

0 pont
0 pont
0 pont

0 pont

0 pont

1-4 pont
1-4 pont
1-4 pont

1-4 pont

1-4 pont

Összesen:

5 pont
5 pont
5 pont

5 pont

5 pont
30 pont

Az „A” komponens esetén maximum 25 pont adható!

VII.

Megvalósításra, szakmai beszámolóra és pénzügyi elszámolásra vonatkozó feltételek

A pályázók 2021. június 1-től megvalósíthatják azokat a programokat/beszerzéseket, amelyeket a
pályázaton belül kívánnak elszámolni. Amennyiben a pályázat nyer, úgy az utólagos támogatás
összegét a folyósítástól számított 30 napon belül szükséges elszámolni. Az utólagos támogatás
igénylés kockázata kizárólag a pályázót és a pénzügyi kötelezettségvállalót terheli.
A pályázat pénzügyi lezárása az Országos Igazgatóság által meghatározott módon,
számlaösszesítő segítségével történhet (5. számú melléklet), míg szakmai részről kötelező egy 2-3
oldalas beszámoló, valamint legalább 10 fotó elkészítése.
Ezeket a dokumentumokat elektronikus formában, legkésőbb a program megvalósítását követő
30
napon
belül
kell
megküldeni
az
Országos
Igazgatóság
részére
a
eniko.truczka@voroskereszt.hu e-mail címre. A pályázat 2020. október 31. után történő
megvalósítása esetén a pénzügyi elszámolás határideje: 2020. november 30.
A támogatott pályázatban meghatározott cél megvalósítása során esetleg felmerülő, a támogatási
összegen felül jelentkező többletköltség a támogatottat terheli.
Ha a támogatott a támogatást részben vagy egészben nem a támogatási döntésben meghatározott
célra fordítja, vagy egyéb módon eltér a pályázatában foglaltaktól, illetve (a támogatottnak fel nem
róható esetet kivéve) nem tartja az elszámolásra vonatkozó határidőt, azzal a pályázati döntést
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követő 2-4 évre kizárja magát az Alaprész forrásaiból történő támogatás lehetőségéből. Ez esetben
az összeget az Alaprész számlájára haladéktalanul vissza kell fizetni. A kizárás idejéről a
szabálytalanság súlyának mérlegelését követően az Elsősegélynyútási Munkabizottság dönt.

VIII.

Elszámolható költségek köre

A program során az alábbi költségek elszámolhatóak:
Kiadás megnevezése

Példa

Bérleti díj

ingatlan, megvalósítási helyszín bérlése, szállásdíj

Eszközbeszerzés
Menedzsmentköltségek

fogyóeszközök, irodaszer, játék, csomagolóanyag, könyvek,
ajándéktárgyak, pólók, kiadványok, emléklapok, „A”
komponens esetén nagyobb értékű eszközök.
menedzsmentfeladatokkal és szakmai feladatokkal
kapcsolatos költségek

Oktatás, továbbképzés

a programban résztvevő önkéntesek felkészítése

Szállítás költségei

fuvarozás vagy üzemanyag költségek

Foglalkoztatás költségei
Étkezés
Egyéb igénybevett
szolgáltatás költségei
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munkabér, megbízási díj, vállalkozói díj, egyszerűsített
foglalkoztatás költségei (oktatók, demonstrátorok, előadók)
igénybevett szolgáltatásként vagy alapanyag beszerzés
költségei
olyan költségek, amelyek az előző kategóriák egyikébe sem
besorolhatóak, azonban szükségesek a pályázat
megvalósításához
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