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Felhívások, közlemények

Ingyenes képzés indul az INFOALAP- 
nál látássérült gyermekek, felnőttek 

családtagjai számára
Ezúton szeretnénk felhívni a figyel

mét február folyamán több alkalom
mal is induló egynapos képzésünkre, 
melynek keretében alapfokú ismerete
ket kívánunk nyújtani látássérült gyer
mekek, felnőttek családtagjai számára 
a speciális informatikai eszközök vilá
gáról.

Ha már régóta látja, hogy az infor
matika nélkülözhetetlen szerepet tölt 
be a látássérült emberek életében, ha 
szeretne segíteni látássérült gyermeké
nek, testvérének, akár édesanyjának, 
édesapjának abban, hogy alapfokon el
sajátítsa a látássérültek számára kifej
lesztett informatikai eszközök, speciá
lis szoftverek használatát, jelentkezzen 
februárban induló 1 napos képzéseink 
valamelyikére!

A 8 órás képzés során a segítő család
tagok számára közérthető módon be
mutatjuk azokat a legfontosabb szoft
vereket, hardver eszközöket, mobiltele
fonos alkalmazásokat, melyek meg
könnyítik a látássérült emberek min
dennapjait, a gyermekek, fiatalok ta

nulását, információ-szerzését, de akár 
a munkavállalásban is segítséget nyújt
hatnak. Megismertetjük továbbá a 
résztvevő családtagokat azokkal a lehe
tőségekkel, kezdeményezésekkel, me
lyek kinyithatják a látássérült emberek 
számára a világot.

A tervezett tanfolyami időpontok:
2013. február 2. szombat
2013. február 5. kedd
2013. február 9 szombat
2013. február 14, csütörtök
2013. február 16. szombat
2013. február 19. kedd
2013. február 23. szombat
2013. február 28. csütörtök

A kezdési időpont minden alkalom
mal 9 óra.

A Nemzeti Együttműködési Alap tá
mogatásával induló tanfolyamon a 
részvétel ingyenes.

Ha Ön vagy ismeretségi körében 
bárki érdeklődik a képzés iránt, kér
jük, jelentkezzen alapítványunknál. A
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jelentkezéseket Molnár Ákos, az alapít
vány munkatársa várja a +36-70-295- 
9288 vagy a +36-l-273-3188-as telefon
számon, illetve a

helpdesk@infoalap. hu 
e-mail címen, egyúttal szívesen vála

szol a jelentkezéssel kapcsolatban fel
merülő kérdésekre is.

A képzés helyszíne az alapítvány ok

tatóterme, címe: 1143 Budapest, Ida u. 
7., de amennyiben igény mutatkozik, 
március folyamán vidéki helyszíneken 
is indítunk tanfolyamokat.

Várjuk jelentkezését.

"Informatika a látássérültekért" 
Alapítvány

Aláíró tanfolyam
Az aláírás az okmányok, hivatalos 

dokumentumok azonosítására szolgál, 
amely kizárólag az írástudó ember 
egyéni, kialakult kézjegye. Az ép látású 
személyeknek használata természetes, 
rutinszerű a mindennapokban. Sok lá
tássérültnek viszont - érthető okokból - 
problémát, nehézséget jelent neve alá
írása, pedig szükség van rá az élet szá
mos területén.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók 
Országos Szövetsége az aláírás megta
nítását tűzte ki céljául. Már több mint 
tíz látássérült személy tanulta meg alá
írni nevét, vagy korrigálta hibáit. Az 
MVGYOSZ továbbra is aláíró tanfo
lyamot szervez a látássérült emberek 
számára.

A foglalkozásokat tapasztalt gyógy
pedagógus tartja, aki egyénre szabot
tan foglalkozik a résztvevővel.

Várjuk tehát:
- az aláírást soha nem tanuló szüle

tett vakokat, aliglátókat és gyengén
látókat,

- az aláírást már ismerő, de ritkán 
használó született vakokat, aliglátókat 
és gyengénlátókat,

- a később látásukat elvesztett gyer
mekeket és felnőtteket, akik aláírása 
javításra, korrekcióra szorul.

A foglalkozás ingyenes. Időtartama 
60 perc, amely hetente egy-két alkal
mat jelent. Az óraszám nem meghatá
rozható, hiszen az aláírás elsajátítása, 
készség szintű használata és alkalma
zása a tanuló személy képességeitől, is
mereteitől, látásmaradványától is függ. 
Az órák az MVGYOSZ székházában 
vannak, kezdési idejükről mindenkivel 
külön egyeztetés történik.

Érdeklődni és jelentkezni Szőke 
Mártánál lehet a:

szőke. marta@gmail. com 
e-mail címen vagy a 06-30-576-54-00

telefonszámon.
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Pályázati felhívás
A "Vakok Lakásgondjainak Megol

dását Támogató Alapítvány" (szék
hely: 1146 Budapest, Hermina út 47.), 
a továbbiakban: Alapítvány, jelen köz
leménnyel meghirdeti 2013. évi pályá
zatát a céljának megfelelő támogatások 
elnyerésére

Az alapító okirat szerint évente 10 
pályázó részesülhet egyösszegű 
pénzbeni támogatásban.

1. A támogatás összege:
Alapítványunk ebben az évben - a

bankbetétek hozamainak jelentős csök
kenése miatt - előreláthatóan 2.000.000 
(azaz kettőmillió Ft -ot tud majd támo
gatásként a pályázók részére odaítélni. 
Ez az összeg esetleg növekedhet, 
amennyiben az alapítvány - a jelen fel
hívással kiírt - pályázat elbírálásáig to
vábbi támogatáshoz, adományhoz jut.

A 2013. évi pályázaton a nyertesek 
egyenként legfeljebb 250. 000 Ft támo
gatásban részesülhetnek.

2. A támogatandó célok:
Az Alapítvány az alábbi konkrét cé

lokat támogatja, feltéve, hogy azok 
megvalósítása 2013-ban folyamatban 
van, vagy legalább elkezdődik, illetve 
az ilyen célokra esetleg korábban fel
vett bankhitel törlesztése 2013-ban is 
folyik.

a) Lakásvásárlás, lakáson fennálló 
tulajdonközösség megszüntetése, 
lakás-csere;

b) Lakás építése, bővítése;

c) Lakás felújítása, tatarozása;
d) illetve az a.- c. pontokban felsorol

takkal összefüggésben felvett bankhitel 
kiváltása, csökkentése.

3. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be az, az életvi

telszerűen Budapesten élő vak nagyko
rú személy, aki vakok személyi járadé
kára, illetve fogyatékossági támogatás
ra való jogosultságát hitelt érdemlően 
(pl. megállapító határozattal) igazolni 
tudja és a Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szövetségé
nek, illetőleg a szövetség bármely fővá
rosi illetőségű tagegyesületének a tagja. 
A pályázat szempontjából életvitelsze
rűen Budapesten élőnek minősül az a 
tag is, aki a támogatás segítségével Bu
dapestre szándékozik költözni.

Az Alapítvány alapító okirata szerint 
a 2. a.) és b.) pontban meghatározott 
célra ugyanaz a személy csak egy alka
lommal kaphat támogatást, illetve a c.) 
pontban meghatározott célra ugyanaz 
a személy öt éven belül újabb támoga
tást nem kaphat. Ezért a korábbi pá
lyázatok nyertesei, ha ténylegesen 
igénybe vették a támogatást, most nem 
pályázhatnak.

Az, akinek a vele egy háztartásban 
élő közeli hozzátartozója már támoga
tásban részesült, a 2. c.) pontban meg
határozott célra csak abban az esetben 
támogatható, ha minden olyan pályázó 
támogatást kap, aki korábban abban 
még nem részesült.



2013. február 37

4. A pályázás módja:
Pályázni írásban, az erre a célra ren

delkezésre álló adatlap kitöltése útján 
lehet. Ebben a pályázónak részletesen, 
dokumentumokkal is alátámasztva is
mertetnie kell a megvalósítandó konk
rét célt és meg kell jelölnie az igényelt 
pénzösszeget. Ismertetni szükséges to
vábbá mindazokat a körülményeket, 
amelyeket a támogatásra való rászo
rultság alátámasztásához fontosnak 
tart (a jelenlegi lakáskörülményeit, 
családi helyzetét, vagyoni és jövedelmi 
viszonyait stb.). A vakság fennálltának 
tényét a vakok személyi járadékát, 
vagy fogyatékossági támogatást megál
lapító határozattal, míg a pályázó, va
lamint vele együtt élő családtagok jöve
delmi viszonyait a folyósító szerv által 
kiadott igazolással, illetve munkáltatói 
igazolással kell alátámasztani. A részle
tes ismertetések mellé csatolnia kell egy 
olyan tartalmú nyilatkozatot, melyben 
előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a jö 
vedelmi, vagyoni helyzetére vonatkozó 
személyes adatairól az Alapítvány a 
megfelelő állami szervektől felvilágosí
tást kérhessen. Nyilatkoznia kell továb
bá arról is, hogy az általa közölt adatok 
a valóságnak megfelelnek. A szükséges 
adatlap, illetve nyilatkozatok a pályá
zat benyújtásának helyén a Hermina 
Egyesületnél, illetve a Vakok és 
Gyengénlátók Közép - magyarországi 
Regionális Egyesületénél személyesen 
átvehetők, valamint az egyesületek 
internetes oldaláról: (www.herminae- 
gyesulet.hu) és a (www.vgyke.com), il
letve az alapítvány saját honlapjáról:

(www.vaklakas.hu) letölthetők.
A fent említett mellékletek (igazolá

sok, határozatok) hiányában benyúj
tott pályázat érvénytelen.

Az Alapítvány a pályázat adatait és a 
kapott támogatás felhasználását min
den, jogszabályban nem tiltott módon 
jogosult ellenőrizni. Nem lehet támoga
tásban részesíteni a pályázót, ha valót
lan adatokat közölt. Nem részesülhet 
juttatásban továbbá az Alapítvány 
tisztségviselője, az Alapítványhoz csat
lakozó támogató és mindezen szemé
lyek hozzátartozója.

A benyújtott pályázatban foglaltak 
előzetes, vagy utólagos ellenőrzése ér
dekében, a későbbi külső szakértői köz
reműködés részbeni finanszírozásához 
hozzájárulásként, a pályázónak a pá
lyázat beadásával egyidejűleg 1000,- Ft 
ügyintézési díjat kell megfizetnie kész
pénzben, vagy postai benyújtás esetén 
átutalnia: az Alapítvány K and H Bank 
Zrt. - nél vezetett 10409015 - 50526588 
- 89661009 számlaszámára.

Az ügyintézési díj megfizetésének hi
ányában a benyújtott pályázat érvény
telen. A pályázathoz a - fent említett - 
díj befizetésének igazolására szolgáló 
iratot is mellékelni kell.

5. A pályázat benyújtásának ideje és 
helye:

A pályázatokat 2013. május 8 - i g  
kell eljuttatni:

- a Vakok és Gyengénlátók Közép - 
magyarországi Regionális Egyesületé
hez (1146 Budapest, Hermina út 57., 
postacím: 1380 Budapest, Pf. 1075. Pf.: 
40, telefonszám: 06/1 - 384 - 5541),

http://www.herminae-gyesulet.hu
http://www.herminae-gyesulet.hu
http://www.vgyke.com
http://www.vaklakas.hu
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- illetve a Hermina Egyesülethez 
(1146 Budapest, Hermina út 47., posta
cím: 1406 Budapest, Pf. 40.,telefon
szám: 06/1 - 273 - 0755 vagy 06/1 384 - 
8440 /107., 108. mellék)

Határidőben benyújtottnak minősül 
a pályázat akkor is, ha azt legkésőbb 
2013. május 8-án postára adják. A ha
táridő lejártát követően benyújtott pá
lyázat érvénytelen.

6. Az elbírálás módja:
A benyújtási határidő lejártát követő 

45 napon belül az Alapítvány kuratóri
uma a pályázók rászorultsága alapján 
dönt a támogatások odaítéléséről. A  
kuratórium a pályázótól nem kér hi
ánypótlást vagy bármilyen kiegészítést, 
kizárólag az elbíráláskor rendelkezésé
re álló adatok alapján dönt. Ezért min
den pályázó alapvető érdeke, hogy a 
beadott pályázat teljeskörűen, részlete
sen, világosan és egyértelműen tartal
mazza a szükséges információkat.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, 
hogy elérhetőségüket (különösen mo
biltelefon szám, e - mail cím) a pályáza
ti adatlapon mindenképp tüntessék fel!

A pályázókat a pályázat eredményé
ről az Alapítvány kuratóriuma írásban 
értesíti, ezen túlmenően a nyertesek lis
táját saját honlapján, a Hermina Egye
sület és a Vakok és Gyengénlátók Kö
zép - magyarországi Regionális Egye
sületének honlapján, illetve a "Vakok 
Világa" c. folyóiratban is közzé teszi.

7. A támogatás kifizetése és felhasz
nálása:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy

a támogatás kifizetése utólagosan, a be
nyújtott szerződés, számla vagy más bi
zonylat alapján átutalással, vagy kész
pénzzel történik.

Csak rendkívül indokolt esetben van 
lehetőség előleg folyósítására. Az oda
ítélt összeg tényleges átutalására (kifi
zetésére) 2013. október elején kerülhet 
sor, mivel az alapítói vagyon banki le
kötése ekkor jár le.

Az összeg felhasználására 2013. de
cember 3 1 - ig  van lehetőség, az addig 
fel nem használt pénz a következő év
ben megpályázható összeget gyarapít
ja. A kifizetés és felhasználás konkrét 
módját az Alapítvány a nyertes pályá
zóval írásban, megállapodás útján rög
zíti.

Az Alapítvány alapító okirata a pá
lyázatok benyújtásának helyén és a 
honlapon is megtekinthető.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki 
csatlakozhat, aki a célok eléréséhez va
gyonrendeléssel hozzá kíván járulni és 
az alapító okirat rendelkezéseit elfo
gadja.

Az Alapítvány a K and H Bank Zrt. 
- nél vezetett 10409015 - 50526588 - 
89661009 számlaszámára várja a fel
ajánlásokat, melyeket előre is köszön.

Budapest, 2013. január 23.

a Vakok Lakásgondjainak Megoldá
sát Támogató Alapítvány kuratóriuma 
nevében:

Dr. Nyusti Szilvia
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Irodalmi pályázat
A Bihar és Szilágy Megyei Vakok Szövetsége 2013-ban is meghirdeti "A Prófé

ta léptei" című irodalmi pályázatát.
Erre a ma már nemzetközivé vált irodalmi vetélkedőre várjuk magyar nyelven 

alkotók műveit is, mégpedig három kategóriában: Próza, Vers, Epigramma,
A prózában egy, a versben öt, míg az epigrammában tíz alkotást kell bekülde

ni.
Minden kategóriában csak az első helyet díjazzuk, és a díjak átadására meghív

juk a nyertes szerzőket is. A kétnapos itt tartózkodás minden költségét szövetsé
günk finanszírozza.

A művek beküldési határideje: 2013. április 10.
A műveket zárt borítékban várjuk, amelyen nem szerepelhetnek a pályázó ada

tai.
A művet szíveskedjenek egy mottóval ellátni. Mottó, mely az alkotás mellet egy 

kisebb és ismét zárt borítékban is megtalálható legyen a szerző pontos címével és 
személyes adataival együtt.

Minden alkotást nagy szeretettel várunk, tudván, hogy az önök alkotásai nagy
mértékben növelik pályázatunk hírnevét.

Címünk: Filiala nevvázátorilor Bihor-Sálaj
Oradea. Cod. 410 346 
Str. bulevardul Dacia nr. 32 
B1 C. 56 Románia

Amennyiben bárkinek kérdése merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, elektro
nikus levélben keresheti:

Kovács Józsefet (Kopek-et). E-mail: kovacsjosif@gmail.com

Társkeresés
52 éves megbízható, nyugodt, kedves látássérült férfi vagyok. Korban hozzám 

illő (maximum 49 éves) egyedülálló hölggyel szeretnék megismerkedni, tartós 
kapcsolat céljából. Szabadidőmben szívesen kirándulok, hallgatok régi slágereket 
vagy nézek régi filmeket. Elsősorban Szabadka, Szeged, vagy Kecskemét 
környéken élő látássérült hölgyek jelentkezését várom. Azok keressenek, akinek 
lakása van.

Jelige: Szeretlek. A leveleket a szerkesztőségbe várom.

mailto:kovacsjosif@gmail.com

