
MPN2023 LÉLEKMOZGATÓ PROGRAMBESZÁMOLÓ PÁLYÁZAT
ÖNKORMÁNYZATOKNAK

ELŐZMÉNY
A Magyar Országgyűlés döntése alapján 2018 óta, idén hatodik 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 önkormányzatát LÉLEKMOZGATÓ programjával. A Lélekmozgató érzékenyítő
programok, sportos, játékos aktivitások, foglalkozások  megvalósítását számos segédlet, ötletet,
javaslat, mese, filmanyag segíti.

A Lélekmozgató kezdeményezéshez csatlakozó önkormányzatok a Magyar Parasport Napján
megvalósított programjukkal pályázaton tudnak részt venni.

A pályázaton csak olyan önkormányzatok vehetnek részt, akik előzetesen
regisztráltak legkésőbb 2023. február 23., éjfélig.

2023. február 24-én minden regisztrált önkormányzat 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
2023. március 16., éjfél.

HOZZÁJÁRULÁS
A pályázó a pályázaton való részvételével hozzájárul, hogy a beküldött pályázati anyaga
nyilvánossá váljon a média és az MPN2023 kommunikációs felületei (pl.: honlapok, Facebook,
Instagram, TikTok oldalak) számára. A Lélekmozgató programbeszámoló pályázatra beküldött,
feltöltött anyagokon feltűnő  személyek személyiségjogát nem sértő megjelenésével kapcsolatban
a pályázatot benyújtó önkormányzat tartozik felelősséggel!



A pályázat benyújtásával a pályázó elismeri, kinyilatkoztatja, hogy a programbeszámoló pályázat
anyagában feltűnő személyek – illetve kiskorúak esetén a hozzátartozó, gondviselő – hozzájáruló
nyilatkozatával rendelkezik a képmás és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához, valamint
a nyilvánosságra hozásához.

A pályázó a pályázaton való részvételével hozzájárul, hogy a regisztrált önkormányzat a Magyar
Parasport Napja Lélekmozgató pályázataira beküldött pályamunkáinak mindegyikét a FODISZ
számára önként átadja, amelyet a FODISZ a továbbiakban szabadon felhasználhat. Továbbá a
FODISZ a fogyatékkal élő diákok sportolásának megsegítése céljából a minőségi kritériumoknak
megfelelő pályamunkákat szabadon értékesítheti.

EREDMÉNYHIRDETÉS: 2023. március 31.

A díjazottak névsora a Lélekmozgató FB oldalon, illetve a www.fodisz.hu és a
www.hparalimpia.hu oldalon kerül kihirdetésre.

DIJAZÁSOK
A zsűri a beérkező pályázatokból a legkiválóbb programbeszámolókat díjazza névre szóló
elismerő okirattal.
A pályázatok elbírálásához a zsűri szakértő tagjait a Magyar Paralimpiai Bizottság és a FODISZ
kéri fel.

A PÁLYÁZAT KEZELŐJE
A Magyar Paralimpiai Bizottság megbízásából a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és
Szabadidősport Szövetsége (FODISZ).

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
kommunikacio@fodisz.hu

mailto:kommunikacio@fodisz.hu

