KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület
Postacím: 4030 Debrecen, Erdei Ferenc utca 16.
Irodáink címe: 4026 Debrecen, Péterfia utca 18.
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 25.
5000 Szolnok, Ady Endre utca 28./A.
Pályázati lehetőségek középiskolák részére

A Köz-Pont Ifjúsági Egyesület 2001-ben jött létre Debrecenben, azóta egy regionális
szinten meghatározó ifjúsági szervezetté nőtte ki magát. Jelenleg 10-30 év közötti
fiatalokkal foglalkozunk elsődlegesen az Észak-Alföldi régióban, de több projektben
országosan is érintettek vagyunk. A szolgáltatási palettánk igen bő, szerepelnek benne
tréningek, képzések, önkéntes -és gyakornoki programok, ill. ifjúsági kulturális és sport
programok egyaránt. Három ifjúsági irodát működtetünk: Debrecenben, Szolnokon és
Nyíregyházán.
Az elmúlt másfél évtizedes működésünk során kiemelt figyelmet fordítottunk az
iskolákkal, civil szervezetekkel és az állami szervekkel való együttműködések
kialakítására.
Célunk a jó gyakorlatok terjesztése, ennek érdekében a legjobb pályamunkákat szakmai
rendezvényeinken, elektronikus felületeinken, és kiadványainkban közzé tesszük.

Közeli lejáratú pályázatok:

Pályázat neve: Egy fecske nem csinál nyarat
Pályázat célja: Alkotópályázat. A nagy érdeklődésre való tekintettel nyár végén
pályázatot indítunk, amelyre bárki jelentkezhet, aki úgy érzi, szívesen tervezne
mobiltokot. A téma ezúttal a füsti- és a molnárfecske, amelyek hazánkban védett,
vonuló, sárfészek építő madarak.
Pályázók köre: Bárki
Beadási határidő: 2021.09.26.
Bővebb információ:
https://pafi.hu/palyazat/egy-fecske-nem-csinal-nyarat

Pályázat neve: Szeretetre hangolva
Pályázat célja: Alkotópályázat. Az EZ-KÖNYV Kiadó SZERETETRE HANGOLVA címmel
vers és novellapályázatot hirdet karácsonyi nyomtatott kötetben való megjelenésre.
Téma: szeretet, karácsony, család, romantika.
Pályázók köre: Bárki. (18 év alattiak szülői nyilatkozattal)
Beadási határidő: 2021.09.30.
Bővebb információ:
https://pafi.hu/palyazat/szeretetre-hangolva
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Pályázat neve: Találd meg a forrást!
Pályázat célja: Cél: Túrázz, kirándulj, és olvass! Fotózz le kirándulásod, túrád során egy
jellegzetes tereptárgyat! (Egy forrást, egy épületet, egy fát, bármit.) Töltsd fel az
Örömkiránduló túratársak FB oldal "Találd meg a forrást!" albumjába, írd mellé, hogy
melyik helységben (Budapesten kerülettel), vagy helységhez közel készült a fotó és
mikor. A feltöltött fotókon szereplő tereptárgyat fel kell keresni, és ott le kell fotózni a
játékost, majd feltölteni a fotót az Örömkiránduló túratársak FB oldal "Megtaláltam a
forrást" albumjába, és mellé kell írni a játékos nevét és a fotó készítésének időpontját.
Pályázók köre: bárki
Beadási határidő: 2021. 09. 30.
Bővebb információ:
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/368144b5130ce8
b9c125867c003d4acf?OpenDocument

Pályázat neve: VII. Nagy históriás rajzpályázat
Pályázat célja: Alkotópályázat
Pályázók köre: Hazai Vagy Határon Túl Élő Általános És Középiskolás (5.-10.Évfolyam)
Diákok
Beadási határidő: 2021. 09.30.
Bővebb információ:
https://pafi.hu/p/vii-nagy-historias-rajzpalyazat

Pályázat neve: VI. MediaMarkt fotópályázat
Pályázat célja: Alkotópályázat. A MediaMarkt a MAFOSZ által támogatott fotópályázatot
hirdet az alábbi kategóriákban: Természet, Hulladékgazdálkodás, Fekete-fehér, Portré,
Életképek
Pályázók köre: Bárki.
Beadási határidő: 2021. 09.30.
Bővebb információ:
https://pafi.hu/palyazat/vi-mediamarkt-fotopalyazat

Pályázat neve: 100 szóban Budapest 2021- Történetíró pályázat
Pályázat célja: A pályázat szeretné elősegíteni a kulturális és tudatos részvételt a város
életében és irodalmi szövegekkel és illusztrációkkal színesíteni a köztereket.
Pályázók köre: A pályázaton részt vehet bárki, aki magyar nyelven meg tudja
fogalmazni 100 szavas írását.
Beadási határidő: 2021. 09.30.
Bővebb információ:
https://palyazatmenedzser.hu/100-szoban-budapest-2021-tortenetiro-palyazat
https://budapest.in100words.eu/hu/rolunk
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Távoli határidejű pályázatok:
Pályázat neve: VIII. Szeretett világunk
Pályázat célja: Alkotópályázat.
Pályázók köre: Bárki Részt Vehet, Hivatásos És Amatőr Fotósok Foglalkozástól,
Életkortól, Bel- És Külföldi Lakóhelytől Függetlenül
Beadási határidő: 2021.10.12.
Bővebb információ:
https://pafi.hu/palyazat/viii-szeretett-vilagunk

Pályázat neve: Magyarország 365- Fotópályázat
Pályázat célja: A pályázat célja, hogy az alkotók lencséjén keresztül, egyedi
látásmóddal mutassák be hazánk természeti és épített örökségét, az itt élők ünnepeit és
mindennapjait, mindazt amire büszkék lehetünk Magyarországon.
Pályázók köre: A pályázaton a 16. életévüket betöltött magyar állampolgárok és az
Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárai, amatőr és hivatásos fotográfusok
vehetnek részt.
Beadási határidő: 2021.10.18.
Bővebb információ:
https://palyazatmenedzser.hu/magyarorszag-365-fotopalyazat-3
https://fotopalyazat.magyarorszag.hu
Pályázat neve: Fotópályázat diákok számára
Pályázat célja: Alkotópályázat. A Kiss Ferenc a Növényi Biodiverszitásért Alapítvány
fotópályázatot hirdet diákok számára. A pályázat keretében személyenként legfeljebb 3,
növényt ábrázoló saját felvételt várunk.
Pályázók köre: Diákok
Beadási határidő: 2021.10.22.
Bővebb információ:
https://pafi.hu/p/fotopalyazat-diakok-szamara
Pályázat neve: Te és a természettudományok - mesés történetek
Pályázat célja: A pályázat célja, hogy a résztvevők munkáikkal mutassák be, számukra
mit jelent a természettudomány (környezet- és természetismeret, földrajz, biológia,
fizika, kémia), milyen hasznosítható tudást és élményt nyújt a terület felfedezése,
megismerése és szeretete, mindezt olyan mesés formában, hogy az alkotók műveiből
gyűjtemény állhasson össze, mely inspirációt jelent majd a jövő diákjainak, kutatóinak és
természettudósainak, és nem utolsó soron tanárainak. Fentieken túlmenően cél a diákok
szemléletformálása a természettudományokhoz kapcsolódó irodalmi alkotások - mese,
novella - készítésével, valamint a gyerekek és fiatalok íráskészségének, fantáziájának
erősítése.
Pályázók köre: Általános Iskolás, Középiskolás És Középfokú Szakképzésben Résztvevő
Diákok
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Beadási határidő: 2021.10.13.
Bővebb információ:
https://pafi.hu/palyazat/te-es-a-termeszettudomanyok-meses-tortenetek

Pályázat neve: Őszi irodalmi pályázat
Pályázat célja: Pályázatunk célja a fiatal tehetségek írásainak széles körben történő
publikálása.
Pályázók köre: 14-30 Év Közötti Fiatalok
Beadási határidő: 2021.10.31.
Bővebb információ:
https://pafi.hu/palyazat/oszi-irodalmi-palyazat

Pályázat neve: Mellékalakok főszerepben
Pályázat célja: A felhívás célja, hogy a kapcsolódó könyvlistából a pályázó a kiválasztott
mű egy részletét az egyik mellékszereplő szemszögéből alkossa újra. A történet
környezete és ideje szabadon értelmezhető.
Pályázók köre: 14 és 25 éves korosztály
Beadási határidő: 2021.11.03.
Bővebb információ:
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/128be9b157
114017c12586a90063b1cd?OpenDocument

Pályázat neve: Partnerségi együttműködések az ifjúsági területen (KA220-YOU)
Pályázat célja: Az együttműködést célzó partnerségek keretében a résztvevő
szervezetek nemzetközi együttműködések terén szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik
kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket ismerhetnek meg és
dolgozhatnak ki.
Pályázók köre: Bármely Programországban Székhellyel Rendelkező, Részt Vevő
Szervezet/Intézmény
Beadási határidő: 2021.11.03.
Bővebb információ:
https://pafi.hu/p/partnersegi-egyuttmukodesek-az-ifjusagi-teruleten-ka220-you
Pályázat neve: Kincskereső pályázat
Pályázat célja: Alkotópályázat
Pályázók köre: általános- és középiskolások
Beadási határidő: 2021.12.31.
Bővebb információ:
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/ef1ee5b3d4874c4
3c12586d100663929?OpenDocument
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Pályázat neve: Népi Játékok Fesztiválja Óvodában/Iskolában
Pályázat célja: A nyertes pályázó által választott helyszínen egy jó hangulatú tartalmas
rendezvényt szervezünk. Az egyesületünk tulajdonában lévő népi, történelmi és logikai
játékokat bérleti díj nélkül biztosítjuk (melyek bérleti díja kb. fél millió Ft lenne).
Pályázók köre: Iskolák, Óvodák És Bölcsődék Magyarországról, És A Történelmi
Magyarország Egész Területéről; Illetve Civil Szervezetek, Társadalmi Szervezetek,
Önkormányzatok, Művelődési Házak És Központok, Közhasznú Tevékenységet Végző
Cégek, Ha Zártkörű Rendezvényt Szerveznek
Beadási határidő: 2021.12.31.
Bővebb információ:
https://pafi.hu/p/nepi-jatekok-fesztivalja-ovodaban-iskolaban
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