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Ifjúsági innovációs pályázatok  

 

A Nemzetközi Speciális Olimpia Szövetség (SOI) ifjúsági innovációs pályázati 

lehetőséget hirdet az alábbiak szerint. 

 

Tudnivalók 

 

Kinek szól az ifjúsági innovációs pályázati támogatás? 

Fiatal értelmi sérültséggel élő és ép fiataloknak, akik saját iskolájukban és 

közösségükben az inklúzió előmozdítására törekszenek. A COVID járvány miatti 

megszorításokra maximálisan tekintettel kell lenni (rendezvénylátogatás, létszám 

maximum, egészségügyi előírások) a projekt tervezésénél (pl. személyes találkozások 

helyett on-line aktivitások). 

 

Kik pályázhatnak? 

14 és 25 év közötti értelmi sérültséggel élő és ép fiatalok. Ha inkluzív páros (1 sérült és 

1 ép fiatal) ad be pályázatot, úgy mindkettőjüknek bele kell férnie az életkori limitbe a 

pályázat benyújtásakor. A projekt lebonyolítását általuk választott mentor támogatja.  

 

Muszáj, hogy inkluzív páros adja be a pályázatot? 

Nem kötelező, ám előnyt jelent a pályázat elbírálásánál. 

 

Mennyi támogatás igényelhető? 

500 USD vagy 1000 USD vagy 1500 USD 

 

Milyen projektek jöhetnek szóba pályázati témaként? 

A projektet fiataloknak kell megvalósítani, akik kapcsolódnak az MSOSZ-hez, illetve az 

alábbi kulcstémákból egyet-kettőt lefed a projektjük: 

 
- új egyesített iskolák/egyetemek létrehozása, vagy a meglévők bővítése 
- új inkluzív ifjúsági vezetők bevonása 
- fenntartható és minőségi ifjúsági/iskolai projekt vezetése 

 

A pályázat tartalma 

A pályázatot angol nyelven, az SOI által biztosított on-line felületen kell beadni. 

Tartalma: 
- narratív rész 
- költségvetés tervezet 
- az MSOSZ által kiadott együttműködői nyilatkozat 
- fotó a pályázatot benyújtó fiatalokról 
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Sikeres pályázat esetén a támogatást az MSOSZ-nek utalják. A fiataloknak együtt kell 

működniük az MSOSZ erre kijelölt munkatársával, illetve a mentorukkal a pályázat 

sikeres megvalósítása érdekében. 

 

A pályázati projekt időtartama 

A projekt lehet 6 hónapos, vagy 9 hónapos hosszúságú.  

 

A be(el)számolás menete 

A beszámolót a projekt lezárását követő 30 napon belül kell feltölteni. 

Szükséges lesz majd benyújtani egy: 
- blogbejegyzést 
- videót/videóblog bejegyzést 
- Adobe Spark weblapot 
- 10 fotót és egy 30 másodperces videót, vagy 15 fotót 
- 1 személyes hozzászólást egy olyan értelmi sérültséggel élőtől, aki részese volt a 

projektnek 
- 1 személyes hozzászólást olyan ép fiataltól, aki részese volt a projektnek 
- 1 személyes hozzászólást felnőttől, aki részt vett a projektben 
- a projekt megvalósulását számokban (statisztikai adatok) 
- a projekttel kapcsolatos média linkeket 

 

A sikeres pályázóknak a beszámoló leadása előtt több projekt menedzsmenttel 

kapcsolatos videót meg kell majd nézniük, ezt az SOI fogja irányítani (angol nyelven). 

Továbbá biztosítanak majd lehetőséget konzultációra a projekt megvalósítása során. 

 

A pályázat benyújtásának menete: 

1. lépés: A pályázati szándék jelzése Kárpáti Orsolya nemzetközi igazgatónak: 

karpati.orsolya@msosz.hu címen, aki elküldi a pályázóknak a kitöltendő 

nyomtatványokat. 

2. lépés: A pályázat megírása és elküldése (elektronikusan) Kárpáti Orsolyának.  

Határidő: 2020. szeptember 25. 

3. lépés: A projekt Elnökség által történt elfogadása után a pályázat on-line feltöltése a 

pályázó által.  

Határidő: 2020. október 1. 

 

Az SOI november 2-án hozza nyilvánosságra a pályázati eredményt. 
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