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1 
• stratégia kialakítása vagy megismerése 

2 
• fejlesztési célok meghatározása 

3 
• prioritási sorrend a célok között 

4 • saját erőforrásaink (pénzbeni és kapcsolati) 

5 
• pályázatfigyelés 
• adománygyűjtés 



Álomból valóság 2 év alatt 



 Kertészmérnök-hallgatók 
 Teljes költségvetés, ütemezési lehetőségek 

 
 



Céges adományok  
 Pénzbeni: Bankok, biztosítok, helyi cégek  
 Termék:építőanyag, játékok 

Önkormányzati tulajdon – önkormányzati 
támogatás?  

Pályázatok figyelése 
Magánadományok – családok 
Jótékonysági események 
Önkéntes munka 
 



 Gyógypedagógus-hallgatók  
 potenciális támogatók felkutatása 
 ajánlat készítése 

 „Ütős” szöveg 
 érthető  
 köznyelvi, de pontos 

 Költségvetés 
 Dokumentáció, fotók, filmek 
 Adománykérő levél és pályázat 

 



 
1.Mik/kik vagyunk?   
2.Mire kérünk?   
3.Mennyit kérünk?  
4.Mit ajánlunk?  
5.Miért éppen mi?   
6.Miért most?  



 A 20 éves Budapesti Korai Fejlesztő Központ 0-6 éves 
korú, sérült vagy fejlődés szempontjából veszélyeztetett 
kisgyermeknek és családjának nyújt:  

 komplex diagnosztikai vizsgálatot,  
 egyénre szabott, tervszerűen felépített fejlesztő és terápiás 

programot,  
 illetve egyéb szociális segítséget és tanácsadást.  

 A Központ fenntartója, a Korai Fejlesztő Központot 
Támogató Alapítvány, közhasznú, non-profit szervezet.  
 



 Az intézmény kertjében tervezett integrált 
játszótér és terápiás terület kialakítására 

 konkrét eszközök megnevezése 
támogatónként 



Teljes költségvetés 21 millió Ft 
Támogatási összeg  
 Cégektől: 1-3 millió Ft 
 Pályázati források: 3-5 millió Ft 
Önkormányzat: 5 millió Ft 
Magánadományok 3000 Ft/adomány 

Önkéntes munkához kapcsolódó 
költségek 
 



 Budapesten az első fogyatékos és ép 
gyermekek által egyaránt használható teljesen 
akadálymentes játszótér.  

 a fejlesztésben részesülő gyermekek és 
családjuk töltik itt majd terápiás és 
szabadidejüket 

 lehetőség a kerületben működő óvodák és az 
ott élő kisgyermekes családok számára a 
találkozni a fogyatékos gyermekek világával  
 



 A Budapesti Korai Fejlesztő Központ 
vezető hazai szolgáltató 20 éve  

 Országos módszertani központként több 
száz szakembert fogad évente különböző 
képzésekre. 
 



 A játszótér kialakítására a nyári szünet 
alatt nyílik leginkább lehetőség, a tavaszi 
időszakot a felkészüléssel, tervezéssel 
tölthetjük.  

 A játszótér pedig ünnepélyes keretek 
között a tanév elején tudna megnyílni. 
 



 Cégek : 50 levél a teljes pályázati anyaggal 
  3 pozitív válasz (2 tényleges támogatás) 

 Pályázatok: 2 
 Önkormányzat  
 Magánadományok (madárfészekhinta) 
 Önkéntes munka (homokozó) 
 

 



Köszönő levél 
fotókkal 

Sajtótájékoztató 
Megnyitó 

rendezvény 

 





 Projektterv „söralátéten”  
 Pályázati kiírás, pályázati útmutató, 

pályázati adatlap 
Mióta hirdetik, kik és mivel nyertek, 

pályázató fő céljai, missziója 
 
 
 





A kérdésre és csak a kérdésre adjunk 
választ 

Kulcsszavak szerepeltetése 
Meggyőzőbb a kijelentő mód 
Karakterszám – jelzi a pályáztató fókuszát 
 Reális időzítés 
 Fenntarthatósági kérdések 



Csak a projekt költségei 
10% rezsi 
Valós árajánlatokon alapulva 
Egységár, mennyiség 
Szöveges résznek, tevékenységeknek, 

beszerzendő eszközöknek szorosan 
megfeleltetve 

Megjegyzés rovat magyarázatokra 



Legkevésbé kreatív része 
Betűtípus, sorköz, stb. 
Mellékletek 
 Kötelező 
 Lehetséges mellékletek (videók, fotók, 

szórólapok, stb.) 
Határidő, figyelembe véve a beszerzendő 

igazolások átfutási idejét 
Beadás formái (posta, személyes, online 

felület) 
 „Külső szem” 
 

 
 



www.koraifejleszto.hu 
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