PÁLYÁZATI ŰRLAP A TEHETSÉGBARÁT ÖNKORMÁNYZAT DÍJ ELNYERÉSÉRE
„Tehetségbarát Önkormányzat Díj”

A pályázati kiírás és az értékelési szempontok segítik Önt abban, hogy tájékozódjon a pályáztató
szándékairól, illetve arról, mely területek élveznek prioritást az értékelés során. Kérjük, ezeket
a dokumentumokat alaposan tanulmányozza át, mielőtt pályaművét elkészítené.
A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy az itt megadottakon túl – egy alkalommal – további
információkat, kiegészítéseket kérjen a pályázótól, amennyiben ezt az értékelési folyamat során
szükségesnek találja.

Pályázati űrlap

1. A pályázó önkormányzat adatai és bemutatása
1.1. A pályázó önkormányzat adatai, elérhetősége

Önkormányzat adatai

Kapcsolattartó adatai

Önkormányzat neve
Településnév
Utca, házszám
Irányítószám
Megye
E-mail-cím
Aláírásra jogosult személy
neve
Aláírásra jogosult személy
beosztása
(polgármester, közgyűlési
elnök stb.)
Név
Beosztás
Telefonszám
E-mail-cím
Cím (településnév, utca,
házszám, irányítószám)

1.2. A pályázó önkormányzat bemutatása
A pályázó önkormányzat területén lakók demográfiai helyzete (különös tekintettel a 0 és 35 év
közötti fiatalokra):
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Népesség életkora
36+
19–35
6–18
0–5
Teljes népesség

Nő (fő)

Férfi (fő)

Összesen (fő)

A helyi fiatalság helyzetének főbb jellemzői, helyi sajátosságai (max. 1000 karakter):
A helyi tehetséggondozás
(max. 1000 karakter):

helyzetének

főbb

jellemzői,

helyi

sajátosságai,

kihívásai

A pályázó által legfontosabbnak ítélt helyi feladatok (max. 1000 karakter):

2. A pályázat szakmai tartalma
2.1. A pályázó önkormányzat mutassa be az alábbiakban meghatározott területeken (vagy azok
valamelyikén) eddig végzett mintaértékű intézkedéseit, kezdeményezéseit és azok eredményeit
(összesen max. 5000 karakter)!
•
•
•
•

•

•

•
•
•

A köznevelési intézmények, állami feladatellátási körbe tartozó intézmények tehetséggondozó
működésének és tevékenységeinek támogatása.
Helyi és/vagy regionális tehetségpontok, Minősített Tehetséggondozó Műhelyek, illetve egyéb
tehetséggondozó műhelyek tevékenységének és programjainak támogatása.
Tehetséges fiatalok számára nyújtott ösztöndíj-támogatás.
Tehetségek felkutatása, megtalálása és/vagy tehetségek felkutatását célzó foglalkozások,
programok, rendezvények vagy egyéb kezdeményezések, valamint e célok elérése érdekében
tevékeny intézmények, civil szervezetek támogatása.
Tehetséggondozás és/vagy tehetséggondozással foglalkozó intézmények, civil szervezetek,
személyek, valamint e célokat szolgáló foglalkozások, programok, rendezvények vagy egyéb
kezdeményezések támogatása.
A tehetséggondozást segítő, olyan kiemelkedő pedagógiai modellek és jó gyakorlatok
támogatása vagy saját kezdeményezésből történő megvalósítása, amelyek mintául
szolgálhatnak a többi önkormányzat számára. A bemutatás térjen ki arra, hogy mióta valósul
meg a jó gyakorlat, illetve hogy megvalósult-e más településen a jó gyakorlat adaptációja.
A tehetségsegítők munkájának támogatása és számuk növekedésének helyi szinten történő
előmozdítása.
A tehetséghasznosulást, a fiatal tehetségek kibontakozását, önmenedzselését segítő
kezdeményezések támogatása.
A tehetséggondozási koncepció rövid bemutatása (ha van ilyen).

2.2. Kérjük, mutassa be mindazokat a tevékenységeket és támogatásokat a tehetséggondozás és
tehetségsegítés terén, amelyeket nyertes pályázat esetén, Tehetségbarát Önkormányzatként meg
kíván valósítani! Kérjük, térjen ki a program ütemezésére is. (max. 3000 karakter)!

