
 

 

 

 

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 

ESÉLYTEREMTÉSI FŐOSZTÁLY 

ELLÁTOTTJOGI ÉS REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY 
_________________________________________________________________________________ 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  

Esélyteremtési Főosztálya 

pályázatot hirdet: 

 

„ELLÁTOTTI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE” 

címmel 

 

Pályázat célja: az esélyteremtésnek, mint fogalomnak, és mint aktív közreműködő 

tevékenységet feltételező feladatnak az ellátottakkal napi kapcsolatban álló 

munkatársak által történő több szempontú láttatása, bemutatása.  

 

Pályázat témája: a pályázaton résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy saját 

szakterületükön belül, saját tapasztalataik alapján képi vagy írott formában mutassák 

be egy, vagy több ellátotti jog érvényesülésének, biztosításának, megvalósításának 

akadályait  (rehabilitációhoz-, foglalkoztatáshoz-, önálló életvitelhez-, oktatáshoz, 

képzéshez-, közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés-, (akadálymentes) 

kommunikációhoz-, szociális biztonsághoz és egészségügyi ellátáshoz-, lakhatáshoz-, 

akadálymentes környezethez-, az információhoz való hozzáférés-, az önrendelkezés-, 

panaszhoz való jog stb.), valamint a lehetséges és szükséges megoldási javaslatokra is 

térjenek ki.  

Sikeres, követendőnek tartott jó gyakorlatok bemutatására szeretnénk e pályázat 

keretében lehetőséget adni. 

 

Pályázni lehet:  

- esettanulmány vagy  

- kisfilm  

kategóriában1. 

 

Pályázat résztvevői: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: 

SZGYF) által fenntartott szociális és gyermekvédelmi gondoskodás intézményeinek a 

szakdolgozói.  

Esettanulmánnyal egyéni, a kisfilm kategóriában egyéni és/vagy munkacsoport által 

készített pályázatot várunk. 

                                       
1 Kérjük olvassák el a pályázók a mellékelt szakmai, etikai elvárásokról szóló tájékoztatót. 

 



 

A pályázatban nem vehetnek részt azok a pályaművek, amelyek már korábban 

publikálásra kerültek és/vagy részt vettek egyéb más pályázaton. 

 

Pályamű formai követelményei:  

Kisfilm: terjedelme minimum 3 perc maximum 5 perc. (e-mailben és CD formájában, 

dvx vagy mp4 formátumban) 

Esettanulmány: minimum 5 oldal maximum 10 oldal. Formai követelmény: Times 

New Roman betűtípus, 11-es betűméret, 1,5 sorköz, 2,5 cm margó (e-mailben és CD 

formájában, word, ppt, pdf formátumban) 

 

Pályázat leadásnak módja: személyesen, vagy ellatottjog.rehabilitacio@szgyf.gov.hu 

e-mail címre vagy postai úton az SZGYF Esélyteremtési Főosztály, Ellátottjogi és 

Rehabilitációs Osztály (1132 Budapest, Visegrádi utca 49. ) címén. Kérjük a borítékra 

ráírni – „ELLÁTOTTI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE” Pályázat 

 

Pályázat leadási határideje: 2017. március 31. 

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

pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.  

 

Pályázat elbírálási határideje: 2017. április 14. 

 

A pályázatok elbírálása az SZGYF Esélyteremtési Főosztály, Ellátottjogi és 

Rehabilitációs Osztály munkatársai valamint az SZGYF más osztályainak 

munkatársai és külső szakértő(k) közreműködésével fog megtörténni.  

 

Pályázat díjazása:  

Kisfilm és esettanulmány kategóriában: 

1. helyezett: 100.000,-Ft 

2. helyezett: 50.000,-Ft 

3. helyezett: 25.000,-Ft 

 

A pályázatban résztvevő(k) a pályázat beadásával hozzájárul(nak) ahhoz, hogy 

személyes adatai(ka)t  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  a pályázattal 

összefüggésben,  a pályázat elbírálásáig kezelje, azokat  a pályázat elbírálásában 

résztvevők megismerhessék és a pályaművet az SZGYF közzétegye honlapján. 

 

Pályázattal kapcsolatos további információ: 

Hegedűs Valéria ellátottjogi és rehabilitációs referens 

e-mail: ellatottjog.rehabilitacio@szgyf.gov.hu; telefon: +36 70 9789069 

Ekhamp Roberta ellátottjogi és rehabilitációs referens 

e-mail: ellatottjog.rehabilitacio@szgyf.gov.hu; telefon: +36 70 9789069 
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