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Pályázati felhívás 
 
 
A pályázat célja:  
Az autizmussal élő gyermekek készségeinek fejlesztése, fejlődésének hosszabb távú 
elősegítése, felkészítésük a munkaerő- piaci beilleszkedésre. 
 
A pályázat tárgya:  
A pályázók tehetség kibontakoztató, tehetséggondozó oktatásának finanszírozása, 
készségfejlesztő eszközök, informatikai és egyéb, a tehetség kibontakoztatásához szükséges 
eszközök biztosítása. 
 
A pályázók köre: 
Autizmussal élő, 6-14 éves, magyar állampolgárságú, szociálisan rászoruló gyermekek. 
A pályázók a következő témakörökben adhatják be jelentkezésüket: 

- természettudományok 
- számítástechnika 
- kultúra 
- művészet 
- sport 

 
A pályázat benyújtásának módja és határideje: 
2019.05.01-2019.07.31– ig,a szentvitus@szentvitus.hu e-mail címen, elektronikus formában. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó, és a szülők/ gondviselők adatait a mellékelt Pályázati adatlapon megadva, 
aláírva 

- az autizmus spektrum zavart igazoló orvosi szakvéleményt 
- bemutatkozó levelet, melyben a pályázó bemutatja a gondozni kívánt - kiemelkedő 

készségeit, illetve azokat az eredményeket, amelyeket már elértek, kitérve a pályázat 
előtt vagy a pályázat benyújtásával egyidőben folyó tehetséggondozó 
tevékenységekre. 

 
A pályázat keretösszege: 
5 millió Ft 
 
A pályázat során elnyerhető összeg: 
100 ezer Ft- 500.000 Ft 
 
Támogatható pályázatok száma:  
10- 50 fő 
 
Támogatás formája: 
Vissza nem térítendő támogatás 
 
 

http://www.szentvitus.hu/
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A támogatás időtartama: 
2019.09.01-2020.08.31 
 
A pályázat hatásköre: 
Magyarország 
 
A pályázat elbírálása: 
A beadott pályázatokat a Szent Vitus Alapítvány által felkért szakértő(k) bírálják el a 
következő szempontok alapján: 

- a pályázó szociális rászorultsága 
- a pályázó eddig elért eredményei 
- a pályázó készségeinek fejleszthetősége 

 
A nyertes pályázó hivatalos képviselői (szülők/ gondviselők) hozzájárulnak, hogy a Szent 
Vitus Alapítvány a nevüket, a lakcím szerinti városukat és fényképüket a honlapján 
(www.szentvitus.hu) és egyéb marketing anyagaiban feltüntesse. 
A nyertes pályázó hivatalos képviselői (szülők/ gondviselők) a támogatás ideje alatt vállalják 
az együttműködést a Szent Vitus Alapítvány által kijelölt szakértőkkel, szakmai segítőkkel. 
A nyertes pályázókkal a Szent Vitus Alapítvány támogatási szerződést köt. 
 
 
Budapest 2019.04.03. 
 
 

  
    Barna Zoltánné 
   kuratótium-elnök 
Szent Vitus Alapítvány 
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