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FELHÍVÁS

Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

FELHÍVÁS
Autisták Országos Szövetségének meghívója
2017.04.11.

I. Felhívás autizmussal élő sportolók részére!

Az ECAP (Europian Championship for Autistic People)
– Autista Emberek Európai Bajnoksága, az Európai
Unió támogatásával felhívást tesz közzé autizmussal
élő sportolók számára az első bajnokságon történő
részvételre.
Az első Európai Bajnokságot 2017. szeptember 6a és 10e között Olaszország 10 városában
tartják.
Az esemény minden ország számára másmás városban kezdődik, egy Multisport nap keretében,
majd a résztvevők Rómába utaznak, ahol egy 2500 méteres és egy 10 kmes futóversennyel
zárul a program.
A csoport utazásához és kint tartózkodásához az ECAP minden anyagi jellegű feltételt biztosít az
autizmussal élő versenyzők számára, továbbá 11 kísérőnek.
A magyar csapatba várjuk 5 fő autizmussal élő sportoló és személyi kísérője (edző,
szülő, más segítő szakember) jelentkezését
2017. április 14éig!
Kérjük a jelentkezőket, hogy fényképes motivációs levelüket küldjék el a palyazat@esoember.hu
emailcímre és töltsék ki az alábbi linkben található jelentkezési lapot!
Jelentkezési lap
A jelentkezők közül a résztvevő sportolókat az AOSZ elnöksége választja ki 2017. április 20ig.
A résztvevőkkel az AOSZ önkéntes szerződést köt.

II. A FODISZ felhívása, fogyatékossággal élő amatőr, vagy hivatásos művészek számára!
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A FODISZ (Fogyatékosok Országos Diák, Verseny
és Szabadidősport Szövetsége) pályázata olyan 16
éves kort már betöltött, fogyatékkal élők számára
nyújt

megjelenési

lehetőséget,

akik

a

képzőművészet területén alkotnak akár amatőr,
akár hivatásos művészként.
A országos pályázatra beadandó alkotások előzsűrizésen vesznek részt. Az előzsűrizéshez
2017. április 18ig
kell

a

pályázóknak

adatlappal

együtt

alkotásaikról

fényképet

küldeni

az iroda@fodisz.hu email címre.
A bármilyen sérültségi területen érintett (látás, hallás, mozgássérült, értelmileg vagy
tanulásban akadályozott, illetve autista) fogyatékossággal élő művészek alkotásai a kiírt pályázat
keretében, Tatán, az Új Kajakház Ökoturisztikai Központban, 2017. május 12én megnyíló és
egy

hónapig

folyamatosan

látogatható

I.

PARAKÉPZŐMŰVÉSZETI

KIÁLLÍTÁSon

jelenhetnek meg.
A

beérkezett

pályaművek

legkiválóbbjai

több

felajánló

szervezet

jóvoltából

díjazásban

részesülnek.
A pályázati felhívásról:
A Fogyatékosok Országos Diák, Verseny és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ), Tata Város
Önkormányzata, a Humanitas SE és a Collegium Pannonicum Alapítvány, közösen, országos
képzőművészeti

pályázatot

ír

ki,

úttörő

jelleggel,

hagyományteremtő

szándékkal

I.

PARAKÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS  Szabó Szonja emlékére címmel. (A pályázat kezelője a
FODISZ.)
A 2016ban, 38 évesen elhunyt súlyosan mozgássérült tatai képzőművész saját stílust
teremtve alkotott. Tagja volt

a Szájjal és Lábbal Festők

Nemzetközi Szervezetének.

Gyermekként több hazai és nemzetközi díjat nyert. 2013ban KomáromEsztergom Megye
Príma Díjasa lett. Alapítója és aktív játékosa volt a Tatabányai Humanitás SE Boccia
Szakosztályának. Több dobogós helyezése mellett 2011ben Magyar Bajnok volt. A szervezők a
névnapjához közeli rendezvénnyel kívánnak emléket állítani Szonja mindannyiunk számára
példaértékű életének.
A kiállítás célja: megmutatni a fogyatékkal élők körében rejtőzködő tehetségeket, elismerést
adni nekik és példát, értékeket felmutatni az ép társadalom számára.
Az országos pályázatra beadandó alkotások előzsűrizésen vesznek részt. Az előzsűrizéshez
2017. április 18ig kell a pályázóknak adatlappal együtt alkotás(aik)ról fényképet küldeni
az iroda@fodisz.hu email címre. A zsűri a beérkezett fotók alapján 2017. április 21ig hozza
meg döntését és értesíti az alkotókat, hogy mely képek, alkotások kapnak meghívást a
kiállításra.
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További részletek a „Pályázati kiírás”, valamint a „Pályázati Adatlap” dokumentumokban
találhatók. A felhívás és a pályázati dokumentumok az alábbi LINKEN is elérhetők.

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu Erre a felhívásra kérjük ne válaszoljon! Ha
ezzel kapcsolatban bármilyen észrevétele van, kérjük írjon a komm@esoember.hu email
címre.

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.
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