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                                              PÁLYÁZATI KIÍRÁS                               Ikt.sz.:139/2015. 
 

 Látássérült személyek életvitelét megkönnyítő új segédeszköz szerzéshez 

Egyesületünk ezen pályázattal elsősorban szociálisan rászoruló vak tagjait kívánja 
támogatni! Az elbírálás során előnyben részesítjük az alábbi jellemzőkkel rendelkező 
pályázókat: 

- Vak Tagtársaink,  

- az Egyesület munkájában, működésének segítésében aktívan részt vesznek, 

- Óvodás-, iskoláskorú látássérült gyermekek, illetve nappali vagy levelező tagozatos 
(középiskola, főiskola, egyetem, felnőttképzés) látássérült hallgatók. 

Pályázatot nyújthatnak be a VGYTME azon tagjai, akik a 2015-ös évre befizetett érvényes 
tagsági jogviszonnyal rendelkeznek, illetve akik a 2015-ös tagdíjat legkésőbb a pályázat 
benyújtásakor személyesen befizetik. 

Pályázni kizárólag az egyesület által kiadott pályázati adatlap kitöltésével, illetve a 
kitöltött adatlap határidőben történő benyújtásával lehet. 

Egy pályázó csak egy segédeszköz beszerzésére nyújthat be pályázatot. A pályázati 
felhívás és adatlap 2015. június 21-től letölthető a VGYTME honlapjáról 
(www.tolnamegyeivakok.com), illetve beszerezhető személyesen irodánkban 
ügyfélfogadási időben. 
A pályázatok benyújtási határideje 2015. augusztus 15. 
A támogatásról kizárólag a VGYTME elnöksége dönt 2015. augusztus 31-ig. 

Pályázni az alábbi új segédeszközökre lehet: 

1. Magyarul beszélő felkaros vérnyomásmérő 
2. Diktafon 
3. Tablet PC 
4. Magyarul beszélő személymérleg 
5. Gyógyszeradagoló 
6. Fejhallgató mikrofonnal (számítógéphez, laptophoz csatlakoztatható) 

Sikeres pályázást kívánva Sorstársi üdvözlettel: 
 

Kovács Lászlóné 
Elnök 

Kelt: Szekszárd, 2015. június 19. 
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                                          PÁLYÁZATI ADATLAP                               Ikt.sz.:……../2015. 
 

 Látássérült személyek életvitelét megkönnyítő új segédeszköz szerzéshez 

1.A kérelmező neve:……………………………………………………………….. 

2.Lakcíme………………………………………………………………………….. 

3.A pályázandó segédeszköz megnevezése:……………………………………….. 

4.A segédeszköz használat célja:  Életvitelt könnyítő    Tanulást segítő        

Munkavégzéshez                               

Egyéb:……………………………………………………………….  

5.A kérelmezővel közös háztartásában élők száma:……………………       

6.A kérelmező jövedelme:……………………………………………. 

7.A közös háztartásban élők egy főre eső jövedelme:………………………………… Ft 

8.Korábban az Egyesülettől kapott támogatás megnevezése és 

időpontja:………………………………..                                                    

Összege:……………………….Ft.  

9.Kérjük, röviden indokolja meg, hogy miért részesítse előnyben pályázatát az Elnökség! 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Kelt:………………………………….. 

        ..………………………………………. 

           Pályázó/törvényes képviselő aláírása 
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NYILATKOZAT 
 

 

Kijelentem, hogy a Pályázati Adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.  

Hozzájárulok, hogy az Egyesület a pályázattal kapcsolatban keletkezett adatokat, 
nyomtatványokat nyilvántartásába vegye és kezelje.  

Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy támogatás esetén az egyesület a nevemet, az általa 
nyújtott támogatás tényét - segédeszköz elnevezését nyilvánosságra hozza.  

 

 

Kelt:…………………………………………..  

 

 

 

                                                                           
                                                                          ……………..…………………..                         
                                                                                          Aláírás 
 

A kérelemhez csatolandó mellékletek: 

- Pályázati Adatlap és Nyilatkozat, 

- a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelem igazolásai, 

- a kérelmező Tag fogyatékosságának igazolása (MÁK határozat), 

- aktív egyesületi Tagság igazolása (érvényes Tagsági igazolvány 2015. évre érvényesítve). 

 

 

 
                                                    
 
                                                   
 


