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Meghívók, közlemények, hirdetések

Pályázat diákoknak

2019 őszétől napvilágot lát a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetsége (MVGYOSZ) A jövő kilátásai című online elérhető információs
központja, mely az integrált oktatásban tanuló látássérült diákok tanulását és
tanítását célozza segíteni. Ennek alkalmából meghirdetjük piktogram tervező
pályázatunkat diákok számára. A jövő kilátásai oldal az MVGYOSZ egyik
aloldala lesz, melyen a szövetség logója mellett egy piktogram fogja jelezni,
hogy az érdeklődő A jövő kilátásai aloldalon jár.

Ha van kedved alkotni és hiszel abban, hogy mindenki egyenlő esélyű
tudáshozzáférést érdemel, készítsd el A jövő kilátásai online információs köz-
pont jelképét! Tervezz piktogramot!

Bármilyen technikával dolgozhatsz, nincs kikötés!
A pályázat feltételei:
- 8-19 éves korosztály
- a piktogram tükrözze A jövő kilátásai program szemléletét, melyet lentebb

olvashatsz
- legyen összhangban az MVGYOSZ arculatával, melyet a

www.mvgyosz.hu oldalon tanulmányozhatsz.
A műveket 2019. június 1-től a következő címre kérjük eljuttatni:
Levélben: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, 1406

Budapest, Pf. 44., a borítékra írjátok rá: A jövő kilátásai
E-mailben: szervezes@mvgyosz.hu, a Tárgy mezőbe írjátok be: A jövő

kilátásai.
Kérdéseiteket szintén a szervezes@mvgyosz.hu mail címen fogadjuk.
A beérkezési határidő: 2019. szeptember 30. Az ezt követően érkezett

pályaműveket nem tudjuk elfogadni.
Az első helyezett alkotása lesz A jövő kilátásai online információs központ

piktogramja. Emellett a nyertes egy értékes jutalomban fog részesülni.
Ennek átadására 2019. október 14-én kerül sor a Fehérbot világnapja alkal-
mából (október 15.). A győztest mailben értesítjük.

A beküldött művek hátuljára kérjük a nevet, életkort, oktatási intézmény
nevét, címét, a mentortanár nevét és a kapcsolattartó személy mail címét,
telefonszámát feltüntetni! E-mailben beküldött műveknél szintén ezeket az
adatokat kérjük.
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A pályázók részvételükkel elfogadják az MVGYOSZ feltételeit, miszerint a
beküldött művek az MVGYOSZ tulajdonába kerülnek, melyeket a szövetség
saját céljaira felhasználhat. A beküldött adatokat az érvényes adatvédelmi
törvénynek megfelelően a pályázat kiírója kizárólag a pályázattal összefüg-
gésben kezeli.

A jövő kilátásai projektről
A projekt látássérült fiatalok tanulását és tanítását célozza segíteni jó gya-

korlatok gyűjtésével. A gyakorlatokat várjuk minden érintettől, legyen az diák,
tanár, szülő, vagy éppen volt diák. Az összegyűjtött jó gyakorlatokat eljuttat-
juk a döntéshozó szervek irányába. Ezen tevékenységünk mellett minden
olyan információt gyűjtünk, mely segíti tanulásukat, pályájukat és közösségi
életüket. Ezeket az információkat és jó gyakorlatokat célozzuk megosztani
az érintett személyekkel az ősszel induló online elérhető információs köz-
pontunkban. A projekt munkatársai fontosnak tartják, hogy a látássérült diá-
kok megkapják a lehetőséget az elérhető tudáshoz, mely nekik is alapvető
joguk. Ha egyetértesz ezzel a kijelentéssel, te is csatlakozz a projekthez!
Keress minket a szervezes@mvgyosz.hu mail címen, és küldd el jó gyakor-
latodat!

Sikeres pályázást kívánunk!
Puskás Anett projekt munkatárs

VGYKE Szülő-Példa-Érték Program eredményhirdetése

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete
pályázatot írt ki Szülő-Példa-Érték elnevezéssel, melyre fogyatékosságra és
életkorra való tekintet nélkül bárki pályázhatott.

Fodor Ágnes VGYKE elnöke: Különleges és nem mindennapi pillanat szá-
momra ennek a pályázatnak az ünnepélyes eredményhirdetése. Különleges,
hiszen az alkotásnak azt a helyzetet kellett bemutatnia, melyben szülőként
sikerült kompetens és hiteles módon, eredményesen képviselni érdekeinket
az intézményrendszerrel való együttműködésünk során. Saját bőrünkön nap
mint nap érezzük, mennyire ingoványos ez a talaj, milyen sok kitartásra,
erőre és állhatatosságra van szükség.

Pályázni rövid írásos és képi, videós anyaggal, vagy képzőművészeti alko-
tással lehetett. A jelentkező nemcsak saját, hanem más szereplő valós törté-
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netével is pályázhatott. Összesen nyolc pályázó írta le a sikeres érdekérvé-
nyesítés igaz történetét. A pályaműveket az egyesület vezetéséből és meg-
hívott szakemberekből álló zsűri díjazta. Az első helyezett IP készüléket
kapott, a második és harmadik helyezett pénzutalványban részesült, melyet
a VGYKE Láthatár Boltjában vásárolhat le.

A program az EMMI és az FSZK támogatásával az FSZK Szülő 2018
pályázat keretében valósult meg.

A beérkezett és a nyertes pályaművek mindenki számára hozzáférhetőek
egyesületünk honlapján: http://www.vgyke.com/jogi-kisokos/szulo-pelda-
ertek-program-palyazat/

VGYKE Sajtóiroda

Társkeresés

55 éves, 177 cm magas, 70 kilós vak férfi keres párt magának.
Hajdúságiak előnyben.

Elérhetőségem: +36(30)381-7535

Szerkesztői közlemény lap megjelenésének változásáról

Tájékoztatom kedves olvasóinkat, hogy a Vakok Világa folyóirat 2019-től a
hónap utolsó napjaiban kerül az olvasók kezébe. Az időpont változásának
oka az utolsó oldalon elhelyezett fizetett hirdetés, valamint a lap sík verzió-
jának átalakulása. A sík változat jóval több képet tartalmaz, mint eddig. Az
időpont változással együtt jár, hogy a beküldött cikkek leadási határideje is
megváltozott. A megjelenést megelőző hónap 25. napjáig várjuk a megjelen-
tetni kívánt cikkeket. Azaz például a júliusi lapszámunkba június 25-ig várjuk
a cikkek beérkezését.

Köszönöm megértésüket. Továbbra is várom cikkeiket, észrevételeiket
elérhetőségeinken.

Kívánok a magam és munkatársaim nevében kellemes nyarat, hasznos
időtöltést és sok-sok jó olvasnivalót!

Sztakó Krisztina szerkesztő


