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A Felhívás kódszáma AUTMENTOR2020 

  Beadási határidő 2020. szeptember 30. 

 A pályázat kiírója Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

 A felhívás indokoltsága és célja A minőségi autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek 
megteremtése az autizmus spektrum zavarral küzdő 
gyermek(ek)et integráltan nevelő, nevelő-oktató köznevelési 
intézményekben. A pályázati program során szerzett 
autizmus-specifikus ismeretek segítsék a mentoráltat 
mindennapi munkájának minél szakszerűbb, magasabb szintű 
elvégzésében, ezáltal az autizmus spektrum zavarral küzdő 
gyermekek, tanulók megkapják a képességeikhez illő 
specifikus bánásmódot. 

  Részcélok A mentoráltak által megszerzett autizmus-specifikus elméleti 
tudás és a gyakorlatban kipróbált módszerek, eszközök 
alkalmazásának tapasztalatai segítsék a támogatásban 
érintett intézményt a mindennapi nehézségek leküzdésében, 
az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók 
hatékony és eredményes integrálásában, valamint a fejlődés 
folyamatosságában. 

  A projekt célcsoportja Közvetlen célcsoport: a programot megvalósító mentoráltak. 

Közvetett célcsoport: a mentoráltakon keresztül a 
pályázatban érintett köznevelési intézményekben integráltan 
ellátott autista gyermekek, pedagógusaik, illetve a 
pályázatban érintett köznevelési intézmények. 

Támogatható tevékenységek 
 

 autizmus-specifikus tanfolyam, képzés, 

 beszerzések (berendezés, eszköz, szakirodalom), 

 disszemináció, 

 hospitálás más, autizmus spektrum zavarral küzdő 
gyermekeket ellátó köznevelési intézményben, 
autizmus spektrum zavarral foglalkozó szervezetnél, 

 autizmus témájú szakmai workshopon, konferencián, 
tréningen való részvétel, 

 autizmus témájú szülőcsoport indítása, 

 autizmus témájú vezetői, nevelőtestületi érzékenyítés 
mentor, mentorált vagy más külső szakember által, 

 autizmus témájú egyéb tevékenység: autizmus 
spektrum zavarral kapcsolatos, pályázati programban 
indokolt, releváns érvekkel alátámasztott szakmai, 
illetve pénzügyi tevékenység. 

a. Nem támogatható 
tevékenységek 

 



b. Kötelezően megvalósítandó, 
önállóan támogatható 
tevékenységek 

 legalább egy mentor részvétele a pályázat 
megvalósításában, 

 legalább egy mentorált részvétele a pályázat 
megvalósításában, 

 mentorálás, 

 szakmai program összeállítása a pályázáskor a 
megvalósítani kívánt legfontosabb célkitűzéssekkel, 
mérföldkövekkel, 

 nyertes pályázat esetén részletes szakmai terv 
kidolgozása és megvalósítása a mentor és mentorált 
együttműködésében, 

 a pályázatban érintett autizmus spektrum zavarral 
küzdő gyermekekkel, tanulókkal folytatott autizmus-
specifikus fejlesztő tevékenység megvalósítása a 
mentorált által, a mentor támogatásával, 

 a Pályázati Felhívás és Útmutató 5.2. pontjában előírt 
autizmus-specifikus képzettség megszerzése 
minimum egy a pályázatban érintett intézményben 
dolgozó személy által. 

c. Önállóan nem támogatható 
tevékenységek 

 

d. Választható, önállóan nem 
támogatható tevékenységek 

 

Támogatást igénylők köre Azon magyarországi székhelyű civil szervezetek és 
köznevelési intézmények, melyek megfelelnek az 
alábbi feltételeknek: 
 

 alapítványok és egyesületek, amelyek autizmus 
spektrum zavarral küzdő gyermekek, tanulók 
integrált nevelését, nevelését-oktatását végző 
köznevelési intézmények támogatására jöttek létre, 
és létesítő okiratukban szerepel azon pályázatban 
érintett köznevelési intézmény támogatása, mely a 
2020/2021-es nevelési évben, tanévben integrált 
formában végzi autizmus spektrum zavarral küzdő 
gyermekek, tanulók nevelését, nevelését-oktatását; 

 
 köznevelési intézmények, melyek a 2020/2021-es 

nevelési évben, tanévben integrált formában végzik 
autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, 
tanulók nevelését, nevelését-oktatását, és létesítő 
okiratukban szerepel az autista gyermekek, tanulók 
integrált nevelését, nevelését-oktatását. 

 

A rendelkezésre álló forrás 15 000 000 Ft 
 
Egy pályázó által minimálisan igényelhető és elnyerhető 
támogatási összeg: 500 000 Ft 
 



Egy pályázó által maximálisan igényelhető és elnyerhető 
támogatási összeg: 1 200 000 Ft 

A pályázat benyújtási határideje 2020. szeptember 30. 

Részletes felhívás  https://nfszk.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/autmentor2020 

 

 


