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Pályázati útmutató 
 

Tisztelt Pályázó! 

 

 
A Göllesz Viktor Ösztöndíj Kuratóriuma meghirdeti az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik 

Országos Érdekvédelmi Szövetsége által alapított Göllesz Viktor Ösztöndíjat. Az ösztöndíj célja a 

magyar értelmi fogyatékossággal élő fiatalok kiemelkedő képességeinek elismerése, közösségi 

tevékenységük és beilleszkedésük támogatása és erősítése. 

A díj 1 évre havonta 12 000 Ft ösztöndíjat (tanulmányi vagy képzési hozzájárulást) biztosít a nyertes 

pályázó részére. Az ösztöndíj felhasználását az átadást követő évben meg kell kezdeni. 

 

A pályázat benyújtásának feltételei 

Az ösztöndíjra azon 14-35 év közötti értelmi fogyatékos fiatalok pályázhatnak, akik kiemelkedő 

teljesítményt nyújtanak a munka, a tanulás, valamely sportág vagy művészeti ágban, illetve 

tevékenységükkel hozzájárulnak a fogyatékossággal élők csoportjának fejlődéséhez, a róluk 

alkotott pozitív társadalmi kép megerősödéséhez. 

 

A pályázati anyag következő részeit kell megküldeni az ÉFOÉSZ Központi Irodájába: 

1. pályázati dosszié két példányban 

2. a Pályázó állapotát igazoló szakvélemény másolata, 

A pályázatot legkésőbb 2021. november 5.-én éjfélig postára kell adni. 

 

A pályázati dosszié kitöltési útmutatója 

 Az „Érkezett” rublikát az ÉFOÉSZ munkatársai töltik ki, ezért kérjük üresen hagyni. 

 Az első oldalon az adatokat olvashatóan, nyomtatott betűvel kérjük kitölteni. 

 A Göllesz Viktor Ösztöndíj témájának meghatározásánál csak egyet karikázzon be. 

 A pályázó életútjának bemutatását, kérjük, hogy vázlatosan, a lényeget kiemelve írja le. 
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 Az ösztöndíjra pályázó fiatal tevékenységének bemutatása során- mely kettő oldal lehet, 

maximum- törekedni kell arra, hogy a bíráló bizottság által is jól értelmezhető, 

megalapozott legyen az indoklás. 

 A Göllesz Viktor Ösztöndíj felhasználásának tervét maximum egy oldalban lehet 

megfogalmazni. Fontos, hogy itt a bíráló bizottság számára egyértelmű, indokolt leírás 

készüljön. 

 A banki adatok megadásánál, kérjük, figyeljenek a pontosságra. 

 A hozzájárulási nyilatkozatot – az adatkezelési tájékoztató megismerése után-, aláírással 

ellátva kell csatolni a pályázati anyaghoz.  

 

Az értékelés menete 

 

Formai értékelés 

Azon pályázatok felelnek meg a formai értékelésnek, melyek a benyújtási határidőn belül, 

hiánytalanul érkeznek be. 

Szakmai értékelés 

A pályázatok szakmai értékelésében a Göllesz Viktor Ösztöndíj Kuratóriumának tagjai, az ÉFOÉSZ 

munkatársai és külső szakértők vesznek részt. Témánként 1 pályázót támogatunk. 

Érvénytelen a pályázat, ha 

 a Pályázó nem felel meg a részvételi feltételeknek 

 a pályázat a határidőt követően került benyújtásra 

 a pályázati adatlap formailag hibás, hiányos, illetve ha valótlan adatokat tartalmaz 
 

 

Minden pályázót levélben kiértesítünk az eredményről, illetve az ÉFOÉSZ honlapján megjelentetjük 

a támogatottak névsorát. 

 

 

Sok sikert kívánunk a pályázat megírásához! 

 

 

 

 

Gyene Piroska 
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az ÉFOÉSZ elnöke 


