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Pályázati lehetőség mozgáskorlátozott hallgatók számára! 

 

Mozgáskorlátozott vagy és tanulsz? Részt vennél egy igazán jó programban? Akkor 

olvasd el felhívásunkat, és jelentkezz! 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) megyénként 

átlagosan 30, összesen 600 mozgáskorlátozott személynek tud segítséget nyújtani a 

„Korlátok nélkül! – mozgáskorlátozott emberek infokommunikációs 

akadálymentesítése” című EFOP projektje keretében. 

 

Programunkba aktív korú, TANULÓ, álláskereső, vagy dolgozó mozgáskorlátozott 

embereket keresünk, akik sorstársi mentorokkal együttműködve a mindennapokban tesztelik 

azokat a személyre szabott infokommunikációs eszközöket, amelyek segítségével önállóan 

tudnak ügyeket intézni. 

Jelentkezz most! 

Szükséged lenne egy tabletre, vagy laptopra? Szeretnéd, ha gördülékenyebben menne az 

ügyintézésed? Szívesen megosztanád tapasztalataidat a MEOSZ munkatársaival, és 

hozzájárulnál a közszolgáltatások fejlesztéséhez?  

Ne hagyd ki, ezt az egyedülálló lehetőséget! 

 

A projektben minden résztvevő térítésmentesen kap egy alapeszközt, amely lehet laptop, 

vagy tablet. Ezen felül, ha a mozgásállapotod indokolja, kaphatsz további asszisztív 

eszközöket is – alternatív egerek, kapcsolók, speciális billentyűzet, szemegér stb.- amely 

megkönnyítheti a számítógéphasználatod, ha erre szükséged van.  

 

Mindehhez csupán együttműködést várunk el tőled a két és fél éves projektünk alatt: Tartsd a 

kapcsolatot a mentoroddal, használd a kapott eszközödet, és jelezz vissza nekünk arról, hogy 

milyen ügyeket intéztél online! A projekt lezárultával és a sikeres együttműködést követően a 

kapott eszköz a Tiéd maradhat!  

 

Kiket keresünk? 

Amennyiben súlyosan mozgáskorlátozott vagy, és tanulsz, a célcsoportunkba tartozol! A 

programunkban 3, egymástól különböző csoportot határoztunk meg az egyén mozgásállapota, 

és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés alapján. 

 

1. Olyan mozgáskorlátozott személyek, 

akik kerekesszékkel közlekednek. Ha 

jelenleg tanulsz, kerekesszékes vagy, 

és a számítógépet hagyományos 

módon használod, ez a projekt neked 

szól! 

 

2. Olyan mozgáskorlátozott személyek, 

akiknek mozgáskorlátozottságuk 

következtében jelentősen sérültek a 

kézfunkciói.  



 
 

Ha a mozgáskorlátozottságod a kezedet érinti, és a számítógépes eszközöket 

lassabban, egyéni módon, vagy segédeszközzel használod, akkor jelentkezz, hogy 

tudjunk a számodra megfelelő eszközt találni! 

 

3. Súlyosan mozgáskorlátozott személyek, akiknél kommunikációs akadályozottság áll 

fent. Ha mozgáskorlátozottságod mellett kommunikációs nehézségeid vannak, ne 

habozz, jelentkezz a projektre! Kommunikációs eszközöket és megsegítést biztosítunk 

a számodra! 

 

Hogyan jelentkezhetsz a programra? 
 
Töltsd ki a MEOSZ honlapján (http://www.meosz.hu/blog/palyazati-felhivas/) elérhető 

kérdőívet! Kérjük, a kitöltés előtt mindenképpen olvasd el az oldalon található felhívást, 

amelyben további részletes információt találsz a projektről és a feltételekről.  

A jelentkezés és a kérdőívek kiértékelése folyamatosan zajlik. 

Jelentkezz, amennyiben a fent említett csoportok valamelyikébe tartozik, és úgy érzed, hogy 

programunk hasznos lenne a számodra és élnél ezzel a lehetőséggel! Kérjük, tájékoztasd a 

környezetedben lévőket is, ha ismersz olyan személyt, akire illik a projektünk! 

 

Kérdés esetén, vagy ha további információra lenne szükséged, kérjük, írj a 

szakmaiasszisztens@meosz.hu e-mail címre, vagy hívd a következő telefonszámot: 

0620/219 5650 
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