„Szociálisan hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok részére szóló felsőoktatási ösztöndíj” pályázat
(a pályázat kódszáma 2021/III/1.)

A Humanitás Szociális Alapítvány „Felsőoktatási ösztöndíj” programja keretében pályázatot hirdet „Szociálisan
hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok részére szóló felsőoktatási ösztöndíj" elnevezéssel magyar állampolgárságú,
szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók részére a 2021-2022. tanévre.
A Program kiírásának indokai
Az államilag finanszírozott egyetemi és főiskolai férőhelyek és a megpályázható ösztöndíjak számának csökkentése
folytán a szociálisan hátrányos helyzetű rétegek számára a hazai felsőoktatásban való részvétel csak korlátozott
körben elérhető. A hazai szociális helyzet jellemzője továbbá a tartós szegénységből eredő és a kilátástalanságot
középpontba helyező attitűd felerősödése: a szociálisan hátrányos helyzetben lévők – és különösen a
mélyszegénységben élők – egy jelentős része mára már nem hisz a kitörés és a tanulás útján elérhető jobb
életminőség lehetőségében.
További – különösen az ország elmaradottabb térségeiben tapasztalható – kedvezőtlen tendencia, hogy a fiatalok
továbbtanulási és munkaerő-piaci esélyei romlanak, a családi szocializáció során a megfelelő minta, illetve értékrend
beépülésének hiánya miatt, valamint munka- és továbbtanulási lehetőségek híján gyakori a fiatalok elkallódása.
A Humanitás Szociális Alapítvány Kuratóriuma úgy ítéli meg, hogy fentiekben vázolt negatív tendenciák
ellensúlyozásaként a diplomát szerző fiatalok az egyetem vagy főiskola elvégzése után jobb esélyekkel indulhatnak a
munkaerőpiacon, jelentősen növelve ezzel a hátrányos szociális helyzetből való kitörés lehetőségét, továbbá a
továbbtanulást választó fiatalok példamutató cselekedetükkel másokat is az útkeresés ezen irányába, a tanulás útjára
terelnek.
A Program célkitűzései

A Humanitás Szociális Alapítvány a fenti – különösen a szegénységhez köthető és elsősorban egyfajta
szemléletmódban megnyilvánuló – negatív tendenciák ellensúlyozása mellett példát kíván mutatni a társadalom
tagjai számára.
E programunkkal egyaránt meg kívánjuk szólítani a nehéz helyzetben lévő pályázókat és a társadalom azon
szereplőit is, akik eddig passzívak voltak e jelenségekkel szemben. Segítséget kívánunk nyújtani azon
fiataloknak, akik számára tehetségük és szorgalmuk mellett pusztán rossz anyagi körülményeik jelentik az
egyetlen akadályt a továbbtanulás révén elérhető céljaik megvalósításában. További fontos célkitűzésünk, hogy
a fiatalok a tehetség kibontakozását hátráltató környezetből kiemelhetőek legyenek és a későbbiekben a
társadalom hasznos tagjaivá válhassanak.
Az anyagi támogatás mellett egy olyan szellemiséget szeretnénk közvetíteni, amelynek lényege, hogy az
általunk támogatott fiatalok későbbi életük során a társadalomnak – nemcsak szakmailag jól képzett – hanem
szociálisan érzékeny tagjaivá is váljanak. Ez azt is jelentheti, hogy ha a jövőben, élethelyzetük és lehetőségeik
megengedik, akkor aktívan támogassák a következő fiatal generációk szociálisan hátrányos helyzetű tagjait.
A Humanitás Szociális Alapítvány e nemes célok eléréséhez kíván ösztöndíjprogramjával közvetlenül
hozzájárulni és példamutató magatartásával a társadalmi szemléletformálást segíteni.
A pályázat célja, hogy magyarországi nappali tagozatos felsőoktatási képzésben részt vevő (vagy részt venni
szándékozó), magyar állampolgárságú hallgatókat támogasson ösztöndíj formájában a felsőoktatási
költségtérítési díjak (tandíjak) és felsőfokú tanulmányaikkal kapcsolatos egyéb kiadások, illetve megélhetési
költségeik vonatkozásában.

Pályázhatnak azon 18 és 25 év közötti életkorú, tehetséges, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, magyar
állampolgárok, akik valamely magyarországi felsőoktatási intézmény képzésében aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkeznek, vagy sikeres felvételivel ilyen képzésben kívánnak részt venni.
Az igényelhető támogatás formája: ösztöndíj a 2021-2022. tanév I., illetve II. szemeszterére.
A Pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg: mindösszesen 3.000.000,- Ft/szemeszter.
A Pályázat benyújtásának címe: Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest, Pf.: 513.
Az eredeti aláírással ellátott adatlapot és nyilatkozatokat erre címre szíveskedjenek postai úton elküldeni!
Amennyiben elektronikus formában töltötte ki az adatlapot, akkor, kérjük, hogy azt word formátumban is küldje
meg részünkre a palyazat@humanitasalapitvany.hu címre.
A Pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31.
A Pályázat elbírálásának várható határideje: 2021. augusztus 31.
A pályázatnak tartalmaznia szükséges:
A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot (letölthető az Alapítvány honlapján, www.humanitasalapitvany.hu
a „Pályázatok” menüpont alatt elektronikusan is kitölthető formátumban) és a teljes pályázati dokumentációt az
alábbiak szerint:
1. A pályázati adatlapon szükséges a Pályázó részletes önéletrajzszerű bemutatkozása, amelyből kiderül
többek között érdeklődési köre, személyisége, szűkebb környezetéhez és a tágabb közösséghez való
viszonya, szociális körülményei.
2. A pályázati adatlaphoz mellékelt pályamunkában a Pályázónak konkrétan meg kell jelölnie azt a
programját és annak pontos költségigényét, amellyel a pályázati kiírásban meghatározott célt el kívánja
érni. Itt szükséges annak prezentálása is, hogy a Pályázónak a diploma megszerzését követően milyen
tervei és elképzelései vannak a jövőre nézve, és ennek elérése érdekében milyen lépéseket kíván tenni.
3. Szükséges a Pályázó tanulmányaival és egyéb – a pályázat elbírálása szempontjából figyelembe vehető –
tevékenységével kapcsolatos igazolások másolatának csatolása [iskolai végzettséget igazoló
dokumentumok, az előző, teljesített félévek tanulmányi eredményének igazolása (bizonyítvány, illetve
index másolat), tanulmányi versenyeken elért eredményeket tanúsító dokumentumok, pedagógusok által
kiállított ajánló levelek és egyéb iskolai oklevelek stb.]
4. A Pályázó szociális helyzetével összefüggésben a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes
önkormányzat által kiállított hatósági igazolás az egy háztartásban élő személyek számáról,
jövedelméről, az önkormányzat által folyósított/biztosított ellátások jogcíméről, mértékéről, illetve annak
hiányáról.
5. Az egy háztartásban élők rendszeres, illetve eseti jövedelmét igazoló munkáltatói igazolások, szociális,
illetve TB ellátások összegét megállapító hatósági határozat stb. másolata, elektronikus formában.
6. A pályázati adatlapon meg kell jelölni az igényelt ösztöndíj pontos összegét, tételesen kifejtve, hogy azt a
Pályázó mire fordítaná (pl. tandíj, tankönyvek és taneszközök beszerzése, a lakhatás megoldása stb.).
7. A pályázat fontos része, hogy a Pályázó rendelkezzen olyan – felsőfokú végzettségű – személyes szellemi
támogatóval, szakmai mentorral, aki a pályázathoz csatolandó támogató levelével felvállalja a Pályázó
fiatal életútjának felsőfokú tanulmányai alatti követését.
8. A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a Pályázó nevének
feltüntetésével a részére megítélt támogatás összegét, a pályamunkát, valamint támogatás révén a Pályázó
későbbi életében bekövetkező eredményekről szóló beszámolót saját tevékenysége körében honlapján vagy
egyéb módon közzé tegye, illetve példamutató programjában felhasználja.
9. A Pályázó részéről szükséges továbbá annak vállalása, hogy az Alapítvány részére a szemeszter lezárását
követően beszámol tanulmányi eredményeiről, szociális helyzetéről és életének alakulásáról, közösségi
tevékenységéről, esetleges önkéntes munkáiról, tanulmányi- illetve sportversenyeken elért eredményeiről
valamint a kapott ösztöndíj pályázati kiírásnak megfelelő felhasználásáról, az azt igazoló, a pályázó
nevére szóló bizonylatok csatolásával.
Kérjük, hogy nevét, valamint a pályázat kódszámát a pályázati dokumentáció minden különálló lapján szíveskedjék
feltüntetni. Felhívjuk figyelmét, hogy az Alapítvány a pályázati dokumentációt a honlapról letölthető Adatkezelési
Szabályzatban foglaltak szerint kezeli.
Budapest, 2021. június 21.
a Humanitás Szociális Alapítvány Kuratóriuma

