
Pályázati lehetőség a 

Speciális Olimpia ifjúsági vezetőinek világtalálkozóján való részvételre

A világtalálkozó helye: Kazany, Oroszország (a Speciális Olimpia Téli Világjátékai alatt)

Ideje: 2022. január 21-26. (az utazás időpontja eltérhet)

A résztvevők: 25 delegáció, melyből 4-et az európai-eurázsiai régió küld

A delegációra vonatkozó általános kritériumok:

- egy delegáció 3 főből áll: 1 értelmi fogyatékossággal élő fiatal, 1 ép fiatal, 1 felnőtt 

mentor

- útiköltségüket a delegáló szervezet finanszírozza, a helybeni költségeket a szervezők 

állják

- akkreditált program delegáltjai (vagyis esetünkben az MSOSZ delegálja őket)

- részt vesznek a találkozót megelőző tréningen és egyéb programon

A résztvevőkre vonatkozó követelmények:

A fiatal páros: 

- 15 – 25 év közöttiek a találkozó kezdetének időpontjában

-  egyikőjük folyékonyan beszél, ír és olvas angolul

- iskolások, vagy közösségi program tagjai, vagy dolgozók

- vállalják, hogy a találkozón való részvételt követően otthon megvalósítanak egy 

ifjúsági projektet

A felnőtt mentor:

- folyékonyan beszél, ír és olvas angolul

- SO önkéntes, vagy alkalmazott (de nem a fiatal páros valamelyikének szülője)

- folyamatos útmutatást, segítséget, tanácsot nyújt a fiatal párosnak

Egy pályázatot kell beadnia a három személynek. A pályázatnak tartalmaznia kell:

- közös videót   a jelöltekről, melyben bemutatkoznak és elmondják, miért szeretnének 

részt venni a világtalálkozón, a részvétel hogyan formálja a jövőben 

életüket/munkájukat, mit jelent számukra a „Unified Generation”, és milyennek 

gondolják az inkluzív világot 10 év múlva. A videó hossza max. 3 perc. 

- személyes információt  , közösségi média kapcsolatot, önéletrajzot a 3 jelöltről

- projekt tervet  , amit itthon szeretnének megvalósítani



A pályázás menete:

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

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

2. lépés: A pályázat megírása, a videó elkészítése és elküldése (elektronikusan) Kárpáti 

Orsolyának. Határidő: 2021. április 12.

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

pályázó által legkésőbb 2021. május 7-ig. (Az elnökség a 2021. április 17-i ülésén dönt a 

beadott pályázatokról.)

4. lépés: Nemzetközi szövetségünk 2021. május 17-én hozza nyilvánosságra az eredményt.
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