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Pályázati felhívás 

 

 

I. A Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet 15 fő Nagybajom 

és térségében az általános iskola negyedik osztályát a 2020/2021-es tanévben befejező tehetséges 

hátrányos helyzetű gyermek számára a tehetséggondozó programjában való részvételre. 

 

II. A Csányi Alapítvány legfontosabb célkitűzése, hogy a tehetséggondozásban elismert 

szakemberekkel, pedagógusokkal együttműködve tehetséges hátrányos helyzetű gyermekeket 

segítsen fejlődésükben, hozzájáruljon hátrányaik leküzdéséhez, tehetségük kibontakoztatásához. 

Az Alapítvány tehetséggondozó programja az Életút Program, amely felnőtt korukig, munkába 

állásukig támogatja a beválogatott tehetséges gyerekeket. 

Ez a hosszútávra tervezett feladatvállalás a tehetséggondozó programok között egyedülállónak 

számít Magyarországon, mert a gyermekek mentorálása és támogatása 10 éves kortól (5. osztálytól) 

kezdődik, különböző életszakaszokban és iskolatípusokban (általános iskola felső tagozata, 

középiskola, egyetem-főiskola) más-más módon és eszközökkel folytatódik, amíg fiatal felnőttként 

a támogatottak a munkaerőpiacra kerülnek. Gyermekenként ez akár 11-14 évet is jelenthet. 

Az Alapítványi célok megvalósítása hozzájárul a társadalmi esélyegyenlőtlenségek mérsékléséhez, 

a társadalmi mobilitás elősegítéséhez. 

 

III. Pályázati feltételek   

 

1.) Pályázók köre: 

 

Azok a tehetséges, hátrányos helyzetű gyerekek, akik Nagybajom térségében állandó lakosok 

(Mesztegnyő, Böhönye, Segesd, Vése, Nagybajom, Kutas, Csököly, Kaposfő, Kaposmérő, 

Somogysárd, Mezőcsokonya, Hetes) illetve a térség általános iskoláinak 4. osztályos tanulói a 

2020/21-es tanévben. 

 

2.) Hogyan lehet pályázni? 

 

A tehetséggondozó csoportba az érintett gyermekek a szülők hozzájárulásával, a rájuk vonatkozó 

adatok kitöltésével jelentkezhetnek, valamint csatolniuk kell legalább egy, a gyermekkel 

rendszeresen foglalkozó felnőtt ajánlását (pl.: pedagógus, családsegítő szakember, lelkész… stb). 

 

Jelentkezni a Jelentkezési Egységcsomag (Jelentkezési adatlap, Iskolai jelölőlap, Ajánlás/ok) 

kitöltésével lehet. A sikeres pályázat érdekében nagyon fontos a jelentkezésnél a szülő/gondviselő 

és az iskola, illetve az ajánló együttműködése.  

 

A pályázati dokumentumok beszerezhetők – előre egyeztetett időpontban - az Alapítvány 

Nagybajomi Közösségi Házában (címe: 7561 Nagybajom Iskola köz 15.), a gyermek iskolájában és 

letölthetők a Csányi Alapítvány honlapjáról: www.csanyialapitvany.hu 

http://www.csanyialapitvany.hu/
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3.) A pályázat beadásának módja: 

 

A Jelentkezési adatlap pályázóra vonatkozó mezőit nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni! 

 

A pályázatot egy eredeti példányban, zárt borítékban a „Csányi Alapítvány a Gyermekekért” részére 

ajánlott küldeményként kérjük eljuttatni az Alapítvány postacímére.   

Postacím: 1526 Budapest, Pf. 3. 

Eredeti példányt tartalmazó komplett pályázati anyagok, a pontos tartalmat megjelölve, átvételi 

elismervény ellenében leadhatók – előre egyeztetett időpontban - a Nagybajomi Közösségi Házban: 

7561 Nagybajom Iskola köz 15. 

 

A pályázat feladásának határideje: 2021. február 15. 

 

Faxon, informatikai hálózaton keresztül nem fogadunk pályázatot.  

Hiánypótlásra sajnos nincs lehetőség! 

 

Határidőre benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet legkésőbb a határidő utolsó napján 

postára adtak.  

 

IV. A kiválasztás folyamata: 

 

• A tehetség beválogatásra 2021. március 12-13-án kerül sor. 

• A pályázók egész napos beválogatáson vesznek részt: 

- írásbeli teszt megírása szövegértésből és matematikából, 

- közös tematikus drámajáték a többi pályázóval, 

- személyes interjú és a portfólió bemutatása. 

• A pályázókat írásban értesítjük a beválogatás pontos időpontjáról és helyszínéről. 

• A családlátogatásra, mely a hátrányos helyzet tényét vizsgálja, 2021. január 25. – március 10. 

között kerül sor a pályázatok beérkezésének sorrendjében, folyamatosan.  

• A vizsgálatot végző szakemberek 2021. május 10-ig elkészítik a pályázókról értékelő 

összefoglalójukat a Kuratórium számára. 

• A Kuratórium 2021. május 31-ig dönt a pályázókról. 

• A pályázatok eredményéről hivatalos értesítést kap a gyermek, a szülő és az iskola legkésőbb a 

tanév végéig. 

 

Budapest, 2021. január 18. 

 

 

 Csányi Erika 

 a Kuratórium Elnöke 

 

 

 

 

 

 
CSÁNYI ALAPÍTVÁNY 1526 Budapest, Pf. 3 Számlaszám:11794008-22221111 

A GYERMEKEKÉRT Tel.:391 7032 Fax:391 7033 

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY info@csanyialapitvany.hu 
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 www.csanyialapitvany.hu 
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Kedves Pályázó! 

 

Örömmel fogadjuk jelentkezésedet a Csányi Alapítvány Életút Programjába. 

 

Fontos tudnod, hogy a programba történő beválogatás több részből áll. 

Célunk, hogy ezen a dolgos, de vidám napon a lehető legjobban megismerhessünk Téged. 

Idősebb „csányis” gyerekek és az Alapítvány mentorai segítségedre lesznek abban, hogy a legjobbat 

hozd ki magadból. 

 

A bekerüléshez írásban és szóban is teljesítened kell. 

Az írásbeli szövegértés és matematika tesztekből áll. 

A szóbeli részét képezi egy játékos drámafoglalkozás, valamint egy kötetlen beszélgetés a mentorral és 

az Alapítvány képviselőivel. 

 

Arra kérünk, hogy készíts magadról egy bemutatkozó összeállítást (portfóliót), aminek tartalmaznia kell: 

 

1. a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika órákon használt iskolai füzeteidet, 

 

2. a családodat szerinted legjobban bemutató rajzot, fogalmazást, vagy általad készített fotót 

(választásod szerint bármelyik megoldást együtt vagy külön is alkalmazhatod), 

 

3. a személyiségedet, tehetségedet legjobban bemutató tetszőleges alkotást, tárgyat, játékot, vagy 

korábbi elismerést, díjakat, oklevelet, 

 

4. ... és természetesen szívesen látunk bármi mást is, amit a pályázatod sikere érdekében fontosnak 

tartasz megmutatni magadból. 

 

5. A beválogatásra egyéb produkcióval nem kell készülnöd!!! 

 

Sok sikert kívánunk! 

 

 Csányi Erika 

 a Kuratórium Elnöke 

 

 

 

A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefonokon, illetve e-mail címen lehet információt kérni: 

Nagybajom – Szabó Roland mentor +36 70 776 3314 

Nagybajom – Némethné Bunovácz Szilvia mentor +36 70 776 5604 

Nagybajom – Urr András mentor + 36 70 342 9094 

 

Központi Iroda: 06-1/391-7032 

E-mail: info@csanyialapitvany.hu 

mailto:info@csanyialapitvany.hu

