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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 
 
A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma nyílt pályázati felhívást tett közzé 
„Idősek klubja” tevékenységet Magyarországon ellátó szervezetek által megvalósításra 
kerülő közösségépítő kulturális programok támogatására. 
Megpályázható pályázati célok: 
• múzeum-, színházlátogatás lebonyolítása, 
• irodalmi rendezvények (író-olvasó találkozó, előadás/beszélgetés meghívott irodal-
márral) megvalósítása, 
• szabadegyetem: művészeti és ismeretterjesztő előadássorozat megrendezése, 
• házi koncertek megrendezése (meghívott művészekkel) 
• jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kézműves foglalkozás lebonyolítása 
 
A pályázat kapcsán lehetőség nyílik a PKSZAK és az INSZI idősek nappali ellátását biz-
tosító telephelyek kapcsán az igényes, minőségi kulturális programok biztosítására a 
szépkorúak számára szervezett formában.  Az idősek klubjaiban közösségépítő progra-
mok, kikapcsolódás, szórakozás (beszélgetés, színjátszás, népdalkör, kártyaklub) várja 
az időseket, de a 21. században egyre nagyobb az aktív időskorúak igénye a művelő-
désre és a tanulásra (múzeum- és színházlátogatás, komolyzenei és irodalmi kör, sza-
badegyetem) is. 
 
A pályázat benyújtása előzetes regisztrációhoz, illetve 5.000 forintos nevezési díj megfi-
zetéséhez kötött. 
 
A pályázat keretösszege: 100 millió forint. 
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását 
a Kollégium nem írja elő. 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás max. 1.000.000 forint. 
A pályázat benyújtási határideje 2022. június 09. 
 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy járuljon hozzá a PKSZAK és az INSZI tekinte-
tében a pályázat benyújtásához, illetve a nevezési díj befizetéséhez 
 
 
 
 
Pécs, 2022. május 18. 
 
 
Pfeffer József 
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