
 

 

 

 

A Csányi Alapítvány a Gyermekekért  

„SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉP III.” 

címmel támogatottai részére pályázatot ír ki 

 
A pályázat célja: Az Alapítvány ezzel kívánja előmozdítani a sikeres tanulmányi előmenetelt, 

tantervi követelmények teljesítését, az informatikai tudás mélyítését, valamint a szociális 

helyzetből adódó hátrányok kompenzálását.  

 

Pályázók köre: A Csányi Alapítvány B-s kóddal rendelkező kaposvári, pécsi, jászberényi, 

nagybajomi és szegedi támogatottja, aki az alábbiak közül valamelyik feltételnek megfelel: 

 számítástechnika területén történő továbbtanulási szándék 

 komplett ECDL vizsga vagy legalább 4 sikeres ECDL vizsga modul megléte 

 odahaza nem rendelkezik számítógéppel 

 

A pályázat benyújtásának határideje, módja: A Csányi Alapítvány (B-s kóddal 

rendelkező) támogatottai egyénileg jelentkezhetnek a pályázat kiírásában szereplő anyagok 

hiánytalan, egyidejűleg történő beküldésével. Egy jelentkező, egy pályamunkával indulhat. 

Az elbírálás a pályázatban kiírt feltételeknek való megfelelés mértéke alapján történik. A 

komplett pályázati anyagot add le mentorodnak, aki a soron következő mentori értekezletre 

magával hozza. Benyújtási határidő: 2017. november 9. A pályázati anyagon szerepelnie kell 

a pályázó nevének (B-s kódjának), életkorának, évfolyamának, valamint, hogy nyert-e már ezt 

megelőző Csányi Alapítvány által kiírt számítógép pályázaton. A határidő után beérkező 

pályaművek nem kerülnek elbírálásra. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

 motivációs levelet, melyben a pályázó megadja az ECDL bizonyítványának a számát 

(vagy ECDL önálló modul/ok vizsgakártya számát), röviden összefoglalja, hogy miért 

szeretne részesülni a támogatásban (A/4-es terjedelem)  

 mentori ajánlás: tanuló rövid jellemzése, kitérve a pályázó szociális hátterére, 

versenyeredményére, közösségben végzett tevékenységére (A/4-es terjedelem) 

A pályázatból való kizárást vonja maga után: 

 a pályázat hiányos vagy határidőn túli benyújtása 

 a tanulmányi szerződésben vállaltaktól való eltérés 

 az Alapítvány Együttélési Szabályzatának és Házirendjének megsértése 

 valamint, ha a pályázó a pályázatban kiírt feltételeknek nem felel meg 

 

A pályázat értékelése:  

A beérkező pályázatok elbírálását egy bizottság végzi. A nyertesek nevét 2017. november 20-n a 

Csányi Alapítvány honlapján www.csanyialapitvany.hu tesszük közzé.  

 

Díjazás:  

Összesen 54 darab személyi számítógép kerül kiosztásra a sikeres pályázók között. 

 

                         

     Csányi Erika  

           sk 
a Kuratórium Elnöke 
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