Nem vagy egyedül!
Pályázat mozgássérült emberekkel foglalkozó szakemberek, hallgatók
és mozgássérült emberek számára

Pályázat háttere:
A mozgássérült emberekkel foglalkozó szakemberek – gyógytornászok, konduktorok,
gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, szociális szakemberek – a fogyatékos emberek önálló
életvitelének elősegítésére és a velük való együttműködésre tették fel az életüket. A Mozgássérült
Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK; bővebben www.merek.hu) és a hozzá tartozó Guruló
műhelyhálózat (bővebben: www.gurulo.hu) ugyanezért dolgozik. Hiszünk abban, hogy összefogva,
egymást segítve még többet tehetünk a mozgássérült emberek életminőségének javításáért.
Ismerjük meg egymást és egymás lehetőségeit!
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a mozgássérült személy és a szakember kapcsolata nem aláfölé, hanem mellérendelt viszony. Ebben a kapcsolatban mindenki egyenrangú, mint ahogy a segítség
sem egyszerű adok-kapok, hanem közös akaratra alapozott együttműködés. Ezért gondoljuk, hogy a
pályázatnak közös munkának kell lennie, közös célokkal és elképzelésekkel.
A Guruló projekt rövid bemutatása:
A GURULÓ műhelyhálózat szolgáltatásaival a fogyatékos, mozgássérült emberek önálló életvitelét
szeretné szolgálni. A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja az ország minden régiójában
egy-egy, az életvitelt segítő eszközöket javító és átalakító műhelyt hozott létre, amelyek arra
hivatottak, hogy a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek számára sorozatban
gyártott segédeszközöket javítsák, karbantartsák, megfelelő felmérés után pedig személyre szabva
átalakítsák, tanácsadással segítsék a mozgáskorlátozott emberek életminőségének javítását, valamint
kölcsönzési hálózat fenntartásával innovatív módon közelítsék meg a segédeszközök rugalmas és
személyre szabott használatát.
Pályázat célja:
A szakembereknek vagy hallgatóknak lehetőség szerint egy mozgássérült emberrel közösen kell
pályázatukat benyújtaniuk. Együtt fogalmazzák meg, hogy a mozgássérült embernek életminősége
javítása érdekében milyen eszköz(ök)re van szüksége, illetve a saját környezetében, vagy meglévő
eszközeiben milyen átalakításokat igényelne. A szakember/hallgató mutassa be, hogy miként tud,
avagy kellő támogatással miként tudna segíteni a mozgássérült ember életvitelt segítő eszközeinek
fejlesztésében, használatában, illetve milyen új funkciók kialakítása, elsajátítása szükséges az
önállóság növelése érdekében. A pályaműben írják le a mozgássérült ember hátterét, élettörténetét,
illetve olyan céljait, melyeknek megvalósulásában segítséget jelenthetnek a Guruló műhelyhálózat
szolgáltatásai. A bemutatott együttműködés a mozgássérült személy által a mindennapi életben
használt eszközök átalakítására, kölcsönzésére, ill. más olyan tevékenységre is érthető, ami a
mozgássérült ember önállóságát javítja (pl. garancián túli karbantartás, stb.). Jelen pályázatban nem
támogatható tevékenység az épített környezetre és gépjármű akadálymentesítésére irányuló
esetleírás.

Pályázatot nyújthatnak be:
Mozgássérült emberekkel foglalkozó oktatási, szociális és egészségügyi intézményekben dolgozó
szakemberek vagy mozgásfejlesztést, mozgásszervi rehabilitációt felsőoktatási intézményben tanuló
hallgatók, mozgássérült emberekkel közösen, Magyarország területén belül.
A pályázat tartalma:
 Esszé formájában (elektronikusan szerkesztve), fényképekkel illusztrálva
 Pályázó igazolása arról, hogy jogosult a pályázaton való részvételre:
- Hallgatók esetén hallgatói jogviszony igazolása
- Munkavállalók esetén munkáltatói igazolás
- Aláírt beleegyező nyilatkozat mozgássérült ember vagy szülő, gondviselő részéről
Egy szakember/hallgató/mozgássérült ember egyszerre csak egy pályázatot nyújthat be!
A pályázatok elbírálásának szempontjai:




A segítő tevékenység és program szakszerűsége, kidolgozottsága
A fogyatékossággal élő személyek integrációja a segítő folyamatban
A megfogalmazott tervek, kérések megalapozottsága

A pályázat időtartama: 2012. február 13. - március 12.
A pályázat beadásának határideje: 2012. március 12.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázati anyagot (az igazolást és nyilatkozatot szkennelve) a következő email címre kérjük
eljuttatni:

info@gurulo.hu
További Információ:
Gyulai Dávid
hálózati referens
gyulai.david@merek.hu
+36 20 554 9976
Eredményhirdetés: 2012. március 19-én
A Guruló honlapján: www.gurulo.hu
A Guruló Facebook-oldalán: www.facebook.com/gurulomuhely
Díjátadó: a TÁMOP-1.4.2 (Guruló műhelyhálózat) projekt záró konferenciáján, 2012. március 22-én,
Budapesten.

Zsűri: a MEREK és a Guruló műhelyhálózat szakemberei, valamint a Guruló egyik sztárnagykövete,
Kovács András Péter
Díjak:
Összesen két kategóriában adunk át díjat: egy fő szakember és egy fő hallgató számára, valamint a
pályázatukban közreműködő mozgássérült emberek részére.
Szakember és hallgató díja:
1-1 főre szóló belépő 2 napra (szállással) az Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi
Társasága XXXI. Vándorgyűlésére, valamint 50 ezer forint.
A mozgássérült pályázó díja:
A Guruló műhelyhálózat
50 ezer forint értékben.

által

felajánlott

eszköztámogatás,

valamint

szervizszolgáltatás

Fogalom-meghatározás:
Mozgássérült ember: minden olyan magyar állampolgár életkori megkötés nélkül, aki
életvitelszerűen, vagy csak átmeneti időre mozgásszervi problémái miatt gyógyászati segédeszközt
használ.
Hallgatók: gyógytornász, konduktor, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus szakon tanuló hallgatók.

Budapest, 2012. február 13.

Guruló műhelyhálózat

