
Pályázati adatlap - személyes adatok

Pályázó neve*

Vezetéknév       Keresztnév

Születési hely*       Születési dátum*

Anyja neve*       Állampolgárság, anyanyelv*

Lakcím*      

Utca, házszám (emelet, ajtó)

Város        Irányítószám

Törvényes gondviselő adatai

Kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló pályázó esetén szülő, 
gondviselő, törvényes képviselő adatai

Név*      

Vezetéknév       Keresztnév

Nem*

Nő
Férfi

Lakcím*      

Utca, házszám (emelet, ajtó)

Város        Irányítószám

Minta

Minta

 Minta krt. 12., 2. em., 12-es ajtó

 Minta krt. 12., 2. em., 12-es ajtó

Budapest

Példa Ilona

Budapest

Budapest

János

János

2011.08.24.

magyar

1112

1112



Státusz (szülő, gondnok, gyám, stb.)*      

Elérhetőségek
Kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló pályázó esetén szülő, gondviselő, törvényes 
képviselő adatai.

Postacím*

Utca, házszám (emelet, ajtó)

Város        Irányítószám

Telefonszám*       Email*

KövetkezőElőző

Budapest

+36 30 123 4567

1112

minta.peter@yahoo.com

 Minta krt. 12., 2. em., 12-es ajtó

szülő



Pályázati adatlap - pályázati program

Pályázó tanulmányainak rövid bemutatása*

A pályázat neve, elnevezése, címe*

A pályázat választott témája, területe*

Zene
Képzőművészet
Egyéb művészeti ágak (mozgókép, fotó, stb.)
Sport
Tudomány, kutatás, fejlesztés, innováció
Számítástechnika
Gasztronómia
Fenntarthatóság-környezetvédelem
A tehetség kibontakozását segítő mentori, pedagógiai, egyéb támogató tevékenység, terápia

A pályázati program részletes kifejtése*

Célok, várható eredmények, lehetőségek bemutatása*

A pályázó eddigi tevékenységének, tehetségének részletes bemutatása (esetleges produktumok, előadások, 
fellépések linkjei, videóinak elérhetősége)*

Kockázatok, veszélyek bemutatása, amelyek a pályázati célok megvalósítását esetlegesen akadályozhatják*

A Pályázó szeptembertől hetedik osztályos lesz a Nyíregyházi Minta Általános Iskola Kertvárosi Tagintézményében, ahol egyéni munkarend 
keretében tanul. Kiemelkedő a természetismeret, nyelvtan, idegen nyelv és matematika tantárgyakból. Az ötödik osztályt természetis-
meretből dicsérettel zárta.

A Pályázó egy ismereteinek, képességeinek megfelelő természettudományos munkába, a Zempléni Gombász Egyesület és az Egyesület 
kutatási partnereinek nagygombákon történő kutatási projektjébe kapcsolódna be. Ebben neurotipikus, hasonló szakmai érdeklődésű 
és hasonlóan elhivatott gyerekek kis csoportjával kell együtt dolgoznia autizmus-specifikus gyógypedagógus támogatása és egyénre 
szabott vizuális környezeti támpontok (folyamatábrák, napirendek, viselkedési szabályok) alkalmazása mellett.

A pályázat szakmai célkitűzése és háttere: A Zempléni Gombász Egyesületnek évek óta meglévő szándéka, hogy feltérképezze a Zemplén 
gombavilágát, hiszen az eddigi tapasztalatok alapján a terület igen fajgazdag, különleges, ritka és védett gombafajok is találhatók itt, 
melyek dokumentálása hiánypótló a hazai adatok tekintetében. A Pályázó a ZGE szakmai irányításával Háromhuta erdeiben előforduló 
nagygombák feltérképezését, monitorozását végezné társaival, szakmai vezetőjével.  ...

A Pályázót már egész kis kora óta érdekli a biológia; a természet és az élőlények működése. Érdeklődésének fókuszában korábban 
a humán élettan, az emberi szervezet működése állt, de egy jó ideje sokkal szívesebben foglalkozik bizonyos növénycsoportokkal 
(pl. vadon élő orchideák), valamint már bő egy éve a gombákkal. Ez az érdeklődés nem szimpla „adatgyűjtés” a menetrendek 
memorizálásának analógiájára, a Pályázó gondolkodása kifejezetten analitikus, kiterjed a nagyobb összefüggések, alapvető 
tudományos problémák felismerésére. ...

A pályázat megvalósulását a Pályázó autizmusából fakadó viselkedésbeli jellegzetességei, speciális igényei, a gyerekekkel való 
együttműködésben való gondjai nehezíthetik. Ennek kiküszöböléséről, illetve megelőzéséről egyrészt Minta Blanka autizmus spektrum 
pedagógiája szakos gyógypedagógus mentortevékenysége gondoskodik majd. Az ő feladata lesz a pályázat „akadálymentesítése”, 
a pályázat során esetlegesen adódó problémák átemelése az egyéni fejlesztés keretei közé, autizmus-specifikus módszerekkel való 
megközelítése és kezelése. ...

Felfedezéseink Zemplén gombavilágában



Időterv és tevékenységek*

Tervezett tevékenységek 
megnevezése       Tevékenység kezdete    Tevékenység vége        Indoklás  

 
Több tétel esetén kattintson a + gombra!

Pénzügyi terv*
          Költség, összesen
Tétel         Mennyiségi    Egységár   Összes  (egységár x           Szöveges
megnevezése       egység    (bruttó) Ft   mennyiség  mennyiség) Ft           indoklás  

Több tétel esetén kattintson a + gombra!

Igazolás az autizmusról*
Kérjük töltse fel az orvosi igazolást! PNG, JPG, PDF és Word formában feltölthetők a dokumentumok.

Húzza ide a fájlt, vagy Válasszon fájlt

Tehetséggondozó szakember/, mentor/, pedagógus által írt rövid szöveges ajánlása
Kérjük töltse fel az ajánlást aláírással! PNG, JPG, PDF és Word formában feltölthetők a dokumentumok.

Húzza ide a fájlt, vagy Válasszon fájlt

Korábbi munkák feltöltése
Kérjük töltse fel a dokumentumot! PNG, JPG, PDF, MP4 vagy Word formában feltölthetők a dokumentumok. A doku-
mentum ITT elérhető.

Húzza ide a fájlt, vagy Válasszon fájlt

NYILATKOZAT AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MEGISMERÉSÉRŐL*
Pályázóként / nyilatkozattételre jogosult törvényes képviselőként nyilatkozom, hogy a pályázati kiírás során rendelkezésre bocsátott 

adatkezelési tájékoztatót megismertem.

nyilatkozom

Terepgyakorlatok, időjárástól 
függően havi egy alkalom

Fényképezőgép

 2023.11.

db

 2024.10.

 150.000  150.0001

A pályázó erdei környezetben 
történő munkájának 
biztosítása ...

A terepgyakorlatok 
során a fajok doku-
mentációjához ...



HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ*
Pályázóként / nyilatkozattételre jogosult törvényes képviselőként nyilatkozom, hogy az adatkezelési tájékoztatót, valamint a pályázati felhívást 
és a részletes tájékoztatót elolvastam, megértettem és jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom, hogy az Együtt az Autistákért 
Alapítvány személyes adataimat/a felügyeletem alatt álló kiskorú adatait kezelje.

nyilatkozom

NYILATKOZAT AUTIZMUS SPEKTRUMZAVAR DIAGNÓZIS MEGLÉTÉRŐL*
Pályázóként / nyilatkozattételre jogosult törvényes képviselőként nyilatkozom, hogy jelen pályázat kedvezményezettje autizmus spektrumzavar 
(illetve bármely más, az autizmus állapot korábbi terminológia szerinti megnevezésével kiállított) diagnózissal rendelkezik, amelynek kivonatát 
feltöltöttem a pályázati kérdőív kitöltése során.

nyilatkozom

KOMMUNIKÁCIÓS NYILATKOZAT*
Pályázóként / nyilatkozattételre jogosult törvényes képviselőként nyilatkozom, hogy a jelen pályázat kedvezményezettjéről, alkotásairól készült 
fénykép- és videofelvételeket a jelenleg érvényben lévő jogszabályok és a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett az Együtt az Au-

tistákért Alapítvány honlapján, közösségi és egyéb média felületeken közzéteheti, felhasználhatja.

nyilatkozom

Leadom a pályázatot!Előző


