TeSzedd!
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A TeSzedd! pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019. évi Fenntarthatósági Témahetének keretében kerül
meghirdetésre. A Témahét ideje alatt, 2019. március 18-24. között, egész héten át lehetőség van szemetet szedni a
TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhét során. A pályázat célja, hogy az akció minél több diákot, tanárt
és szülőt megmozgasson. A TeSzedd! pályázat szervezője a PontVelem Nonprofit Kft., fő támogatója az Innovációs és
Technológiai Minisztérium (ITM). Az ITM biztosítja az önkéntesek számára a szemétszedéshez szükséges gumikesztyűt,
zsákot és a szemetet el is szállítatja a közszolgáltatókkal.
A pályázók köre: A pályázaton bármely magyarországi általános és középfokú iskola indulhat, amely legkésőbb 2019.
március 3-áig regisztrál a 2019. évi Fenntarthatósági Témahétre: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolairegisztracio, valamint a TeSzedd! programra: https://regisztracio.szelektalok.hu/.
A pályázat leírása: A TeSzedd! egy olyan „jógyakorlat”, amely a fenntarthatóságra nevelést szolgálja. Ennek egyik fontos
eleme a környezettudatos gondolkodásmód, amelybe a hulladékcsökkentés is beletartozik. A szemléletformálás csak
akkor lehet eredményes, ha a diákok mellett a tanárokat és a szülőket is egyszerre tudjuk mozgósítani, ha a gyűjtés
együtt, a személyes minták mentén történik. A TeSzedd! mássalhangzóit kiemelve, a Tanár, Szülő, Diák hármas egység
elengedhetetlen a program sikeréhez.
A pályázat kötelezően beküldött dokumentumai:
1. A pályázó iskola és a helyszín adatait tartalmazó adatlap (Word formátumban)
2. Minimum 5 db fénykép (jpg formátumban, 100 - 200 KB méretben)
A pályázat értékelési szempontjai:
 az iskola által mozgósított tanárok, szülők és diákok száma
 a tanárok, szülők és diákok aránya
 a megtisztított terület nagysága
 az összegyűjtött szemét mennyisége
 a témában megtartott tanórák / projektek által elért diákok száma
Pályázati nyeremények:
A pályázat megyei bontásban kerül kiértékelésre, így a 19 megye és Budapest legaktívabb iskolái nyerhetnek.
Az országos viszonylatban is kiemelkedő iskolák közül 5 különdíjban részesül, amelynek keretében egy-egy osztály
eljuthat a hulladékkezelés különböző intézményeibe:
 Szemléletformáló és Újrahasználati Központ (SZÚK)
 Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ
 Fővárosi Hulladékhasznosító Mű és a Köztisztasági Múzeum
A legaktívabb intézmény az OzoneTv által alapított Ozone Zöld Díjban részesül.
A beküldési felület linkje: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok
A pályázat kezdete: 2019. március 18-22. (Fenntarthatósági Témahét)
A pályázat dokumentumainak leadási határideje: 2019. március 31.
Eredményhirdetés: 2019. április 22. (Föld Napja)
A pályázattal kapcsolatban az alábbi e-mail címen kérhet felvilágosítást: fenntarhatosagi@temahet.hu
A kiírás részletei a szabályzatban olvashatók.

