MPN2022 LÉLEKMOZGATÓ PROGRAMBESZÁMOLÓ PÁLYÁZAT
ÓVODÁKNAK, ÁLTALÁNOS ISKOLÁKNAK, KÖZÉPISKOLÁKNAK,
FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNEK
ELŐZMÉNY
A Magyar Országgyűlés döntése alapján 2018 óta, idén ötödik alkalommal ünnepelhetjük meg a
Magyar Parasport Napját február 22-én.
A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és
Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) a parasportok és a parasportolók megünneplésére hívja
az ország összes oktatási, nevelési intézményét LÉLEKMOZGATÓ programjával.
A Lélekmozgató érzékenyítő programok, sportos, játékos aktivitások, foglalkozások
megvalósítását számos segédlet, ötletet, javaslat, mese, filmanyag segíti, mely anyagok az alábbi
linken érhetők el:
https://fodisz.hu/forms/Segedletek_MPN2022_LELEKMOZGATO_PROGRAM.html
A Lélekmozgató kezdeményezéshez csatlakozó nevelési, oktatási intézmények a Magyar Paraspot
Napján megvalósított programjukkal pályázaton tudnak részt venni.
A pályázaton csak olyan nevelési, oktatási intézmények vehetnek részt, akik előzetesen
regisztráltak a https://fodisz.hu/mpn2022reg/ oldalon, legkésőbb 2022. február 23., éjfélig.
2022. február 24-én minden regisztrált intézmény a regisztrációs e-mail címére elküldve, kap egy
egyéni linket, ahol pályázati anyagát – szöveges anyag, képek - feltöltheti.
Teljesen szabadon választott, hogy a pályázók milyen formában írják meg szöveges
beszámolójukat, lehet ez a gyerekek, diákok, a pedagógusok, a szülők szemszögéből (vagy
mindhárom szempontból) megírt személyesebb hangvételű írás, de lehet a programot, annak
menetét, tartalmát bemutató inkább szakmaibb összegzés.
A pályázatok elbírálásánál döntő szerepe a Lélekmozgató program kreatív, ötletes szakmai
megvalósításának van, de a zsűri értékelésénél figyelembe fogja venni magának a
beszámolónak a minőségét is és azt is, ha a program által kiváltott pozitív hatások is
megjelennek valamilyen formában a pályázatban.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2022. március 16., éjfél.

FONTOS! A pályázó a pályázaton való részvételével hozzájárul, hogy a beküldött pályázati anyaga
nyilvánossá váljon a média és az MPN2022 kommunikációs felületei (pl.: honlapok, Facebook
oldalak) számára.
A Lélekmozgató programpályázatra beküldött, feltöltött anyagokon, képeken feltűnő személyek
személyiségjogát nem sértő megjelenésével kapcsolatban a pályázatot benyújtó oktatási
intézmény tartozik felelősséggel!
A pályázat benyújtásával a pályázó elismeri, kinyilatkoztatja, hogy a pályázati anyagában feltűnő
személyek – illetve kiskorúak esetén a hozzátartozó, gondviselő – hozzájáruló nyilatkozatával
rendelkezik a képmás készítéséhez és felhasználásához, valamint a nyilvánosságra hozásához.
EREDMÉNYHIRDETÉS: 2022. március 31.
A díjazottak névsora a Lélekmozgató FB oldalon, illetve a
www.hparalimpia.hu oldalon kerül kihirdetésre.

www.fodisz.hu és a

DIJAZÁSOK
A 22 legkiválóbb programbeszámolót a zsűri 50-50.000 Ft értékű Decathlon sporteszközvásárlási
ajándékkártyával díjazza.
ZSŰRI TAGJAI:
• Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára
• az MPN2020 program két nagykövete: Ekler Luca és Baji Balázs
• Toponári Gábor, a FODISZ ügyvezető elnöke
• Koós-Lukács Tímea, a FODISZ kommunikációs igazgatója.
A PÁLYÁZAT KEZELŐJE: a Magyar Paralimpiai Bizottság megbízásából a Fogyatékosok Országos
Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ).
További információ: kommunikacio@fodisz.hu

