
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ AOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE 

Szülőknek szóló képzések, tréningek helyszíne és megvalósítása – 2020 

A képzések, tréningek végleges megvalósítására a járványügyi helyzet függvényében kerül sor.  

Az AOSZ munkatervében 2020-ban 1 db „Fogódzó” tréning, 1 db „Autizmus és szexualitás” tréning 

és 1 db „Felnőtt Fogódzó E-001430/2016/D001” képzés megvalósítása szerepel. A költségeket az 

AOSZ finanszírozza költségvetési forrásból. A helyszínre és a megvalósításban való közreműködésre 

az AOSZ bármely tagszervezete pályázhat e-mailben. 

E-mailcím: kepzes@esoember.hu 

Határidő: 2020. június 30. 

A pályázathoz beküldendő:  

- kitöltött pályázati adatlap (wordben is és aláírva, szkennelve is) 

- motivációs levél (wordben is és aláírva, szkennelve is) 

 

Egyazon pályázati adatlapon több képzésre is lehet pályázni a fontossági sorrend föltüntetésével. A 

motivációs levélben mutassák be a szervezet tevékenységét, fejlődését, eredményeit, ha tagsággal 

rendelkeznek, adják meg a taglétszámot. Írják meg, hogy eddig milyen képzéseket, milyen körben 

tudtak megvalósítani, és indokolják meg mostani pályázatukat. 

A három nyertest az AOSZ elnöksége választja ki, majd mindhármukkal külön-külön együttműködési 

megállapodást kötünk, melyben mind a partner tagszervezet, mind az AOSZ feladatai rögzítve lesznek. 

Fontos: a helyi partner szervezet közreműködésének mértéke, a feladatok megosztása eltérő az egyes 

tréningek, képzések esetében, ezért pályázatuk beadása előtt figyelmesen olvassák el az alábbi 

összefoglalót: 

Fogódzó: 2 napos tréning, nem felnőttképzési rendszerben 

A tréning legfontosabb jellemzőit jelen felhívásunk melléklete tartalmazza, további részletekről 

honlapunkon tájékozódhat:  

http://aosz.hu/szuloknek/kepzesek-workshopok/fogodzo/mi-az-a-fogodzo/ 

http://aosz.hu/szuloknek/kepzesek-workshopok/fogodzo/ 

Feladatok megosztása a „Fogódzó” című tréning esetében: 

A helyi partner tagszervezet: 

- saját körében meghirdeti és lebonyolítja a tréninget, fogadja a jelentkezőket, biztosítja 

legalább 15 fő részvételét 

- saját költségén biztosítja a termet és a cataringet (innivaló mindkét napra) úgy, hogy a 

fedezetre legfeljebb 5 ezer forint részvételi díjat kérhet a maga számára a legfeljebb 24 fő résztvevőtől 

- az AOSZ költségén kinyomtatja a munkafüzeteket és a laminált kártyákat 

- a tréninget dokumentálja, a dokumentációt megküldi az AOSZ-nak 

Az AOSZ: 

- elkészíti és elektronikusan megküldi a meghirdetéshez szükséges plakátot, jelentkezési lapot, 

jelenléti ívet, értékelő lapot 

-   meghirdeti a tréninget 

-  frissíti és elektronikusan megküldi a munkafüzet és a szemléltető kártyák anyagát 

-  biztosítja az előadókat, szerződést köt velük, fizeti a díjukat, az útiköltségüket és a 

szállásdíjukat 

 



Autizmus és szexualitás: 2 napos tréning, nem felnőttképzési rendszerben 

A tréning legfontosabb jellemzőit jelen felhívásunk melléklete tartalmazza, további részletekről 

honlapunkon tájékozódhat:  

http://aosz.hu/szuloknek/kepzesek-workshopok/autizmus-es-szexualitas/az-autizmus-es-szexualitas-

workshop-altalanos-leirasa/ 

http://aosz.hu/szuloknek/kepzesek-workshopok/autizmus-es-szexualitas/ 

Feladatok megosztása az „Autizmus és szexualitás” című tréning esetében: 

A helyi partner tagszervezet: 

- saját körében meghirdeti és lebonyolítja a tréninget, fogadja a jelentkezőket, biztosítja 

legalább 15 fő részvételét 

- saját költségén biztosítja a termet és a cataringet (innivaló mindkét napra) úgy, hogy a 

fedezetre legfeljebb 6 ezer forint részvételi díjat kérhet a maga számára a legfeljebb 20 fő résztvevőtől 

- az AOSZ költségén kinyomtatja a munkafüzeteket és a CD-ket 

- a tréninget dokumentálja, a dokumentációt megküldi az AOSZ-nak 

Az AOSZ: 

-  biztosítja az előadókat, szerződést köt velük, fizeti a díjukat, az útiköltségüket és a 

szállásdíjukat 

- elkészíti és elektronikusan megküldi a meghirdetéshez szükséges plakátot, jelentkezési lapot, 

jelenléti ívet, értékelő lapot 

- frissíti és elektronikusan megküldi a munkafüzet és a CD anyagát 

 

Felnőtt Fogódzó E-001430/2016/D001: 3 napos képzés, felnőttképzési rendszerben 

A képzés legfontosabb jellemzőit jelen felhívásunk melléklete tartalmazza, további részletekről 

honlapunkon tájékozódhat:  

http://aosz.hu/szuloknek/kepzesek-workshopok/felnott-fogodzo/ 

http://aosz.hu/felnottkepzes/ 

Feladatok megosztása a „Felnőtt Fogódzó E-001430/2016/D001” című képzés esetében: 

A helyi partner tagszervezet:  

- közreműködik a résztvevők toborzásában, garantálja legalább 15 fő részvételét a releváns 

célcsoportból 

- helyi információkkal segíti az AOSZ-t és az előadókat 

- az AOSZ költségén beszerzi és a helyszínre szállítja a cataringet (innivaló mindhárom napra) 

Az AOSZ: 

- minden szervezési feladatot ellát, fogadja a jelentkezéseket, biztosítja az előadókat és a teljes 

képzési anyagot, dokumentálja a képzést 

 


