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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  

Esélyteremtési Főosztálya 

pályázatot hirdet: 

 

„NYITOTT KAPUK” 

 

„A találkozások megvárnak, de a legtöbbször éppen mi nem hagyjuk, hogy valóra váljanak.” 

 

Paulo Coelho 

 

Pályázat célja:  

Az SZGYF fenntartásában lévő intézmények mentálhigiénés, szociális munkás és 

foglalkoztató munkatársai által használt, bevált és új módszerek szakmai 

tematikákon keresztül történő bemutatásának lehetősége, valamint a pályázat során 

beküldött jó gyakorlatok intézmények felé történő ajánlása. 

 

Pályázat témája: 

Magyarország újraindításához kapcsolódva, és az intézményi újra nyitások során, a 

pandémia idején felerősödött az ellátottakat érintő bezártság és elszigetelődés megszüntetése 

érdekében, a családi és egyéb személyes kapcsolatok helyreállítása, valamint a település szintű 

lokális mikroközösségi együttműködések kialakítása során használt jógyakorlatok megismerése 

A pályázat kiírásánál arra helyeznénk a hangsúlyt, hogy a munkatársak 

bemutathassák, hogy az egyéni esetvitel során milyen eszközöket és módszereket 

alkalmaznak, illetve a csoportfoglalkozások tematikájának kialakításánál milyen 

típusú szakmai elemeket részesítenek előnyben az ellátottak egyéni - fent említett- 

társadalmi reintegrációjának kialakítása során. 

 

Pályázni lehet:  

A csoport foglalkozás tematikájának részletes leírásával, és a tematikát bemutató, a 

foglakozásról készített rövid (max. 5-10 perces) videó felvétellel együtt. 

 

A pályázat során nem kerülnek elbírálásra azok a pályaművek, amelyek nem tartalmazzák 

együttesen a kiírt két pályázati elemet.(leírás+ videó) 

 

Pályázat résztvevői: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott 

intézmények munkatársai.  

 

Pályamű formai követelményei:  

 A csoport foglalkozás tematikájának részletes leírása legfeljebb tíz A/4-es oldal 

terjedelemben, valamint a tematikát bemutató, a foglakozásról készített rövid 
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(max. 5-10 perces) videó felvétel. A videóanyag lehet a csoport foglalkozásról 

készült felvétel kiemelt része vagy a felvétel vágott formája. 

 Az érvényes pályázatok az előbbiekben felsorolt mindkét elemet tartalmazzák. 

 Csak géppel* írt pályamunkákat tudnak a bírálók értékelni. 
*géppel írt mű esetén formai követelmény: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sorköz, 2,5 

cm margó  

 

Pályázat leadásnak módja: 

 személyesen  

 ellatottjog@szgyf.gov.hu e-mail címre 

 postai úton az SZGYF Esélyteremtési Főosztály, Ellátottjogi és Gyermekjogi 

Osztály (1132 Budapest, Visegrádi utca 49.) részére.  Kérjük a borítékra ráírni 

„NYITOTT KAPUK” pályázat 

 

Pályázat leadási határideje: 2021. augusztus 15. 

Határidőn túl (személyesen vagy e-mailben) érkező, vagy határidőn túl postára adott 

pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.  

 

Tervezett eredményhirdetés: 2021. szeptember 

 

A pályázatok elbírálása az SZGYF Esélyteremtési Főosztály, Ellátottjogi és 

Gyermekjogi Osztály munkatársai valamint az SZGYF más Főosztályainak 

munkatársai és külső szakértő közreműködésével fog megtörténni.  

 

Pályázat díjazása:  

1. helyezett: 100.000,-Ft 

2. helyezett: 70.000,-Ft 

3. helyezett: 50.000,-Ft 

 

A pályázatban résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat mellékleteként 

benyújtott nyilatkozatban szereplő személyes adatait  Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság  a pályázattal összefüggésben kezelje, azokat  a 

pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, valamint hogy a nyilatkozat 

alapján pályaművet az SZGYF szerző megnevezésével vagy név nélkül közzétegye 

honlapján, esetleg egyéb módón publikálja, illetve felhasználhassa. 

 

Pályázattal kapcsolatos további információ: 

Erdősi Gábor ellátottjogi referens 

e-mail: ellatottjog@szgyf.gov.hu; telefon: +36 70 9789064 
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