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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  

Esélyteremtési Főosztály Ellátottjogi Osztálya 

pályázatot hirdet: 

 

 

„Képzőművészeti pályázat az SZGYF szenvedély- és pszichiátriai betegeket ellátó 

intézményeiben élő ellátottai részére” 

 

„A művészet értékeit nem lehet előre racionálisan megtervezni, mint a mérnöki konstrukció 

esetében. Éppen a jó, a szép keresése és meghatározása folyamatában válik a társadalom fontos 

kommunikációs tervévé, ahol egy-egy nemzedék keresi és találja meg identitását, az élete ér-

telmét. A művészettel az ember megélheti azt a vágyát, hogy a valóság mellett új világot te-

remtsen, de alkotásai nem taszítják káoszba a társadalmat.” 

/Csányi Vilmos/ 

  

 

Pályázat célja: az SZGYF szenvedély- és pszichiátriai betegeket gondozó intézmé-

nyeiben élő ellátottak művészi önkifejezésének elősegítése, valamint a társadalmi 

integrációjának támogatása.  

 

Pályázat témája: az ellátottak jövőképe. A pályázat az ellátottak számára a kreatív 

önkifejezés eszközeként lehetőséget ad arra, hogy megmutassák, mi foglalkoztatja 

őket, milyen jövőt szeretnének maguknak.  

 

Pályázni lehet: az ellátott által készített képzőművészeti alkotással (festmény, rajz, 

rézkarc, pirográf-, transzfer technikával készült alkotások, stb.), vagy egyéb kézmű-

ves termékkel (fából, kerámiából, agyagból, textilből, bőrből, gyöngyből, stb.), mely 

alkotás tükrözi az alkotó érzésvilágát/gondolatait/vágyait. 

 

Pályázat résztvevői: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott 

pszichiátriai- és szenvedélybetegeket ellátó intézmények felnőtt korú ellátottjai.  

 



Pályamű formai követelményei: a pályázó kizárólag saját kezűleg elkészített alkotá-

sa 

Pályázat leadásnak módjai:  

 postai úton az SZGYF Esélyteremtési Főosztály, Ellátottjogi Osztály (1132 Bu-

dapest, Visegrádi utca 49. fszt. 7. szoba). Kérjük a borítékra ráírni – „Képző-

művészeti pályázat az SZGYF szenvedély- és pszichiátriai betegeket ellátó 

intézményeiben élő ellátottai részére” 

 Kirendeltségeken keresztül való eljuttatás az SZGYF Központba 

 

Pályázat leadási határideje: 2019. január 15. 

Határidőn túl érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.  

 

Pályázat elbírálási határideje: 2019. február 15. 

 

Pályázat díjazása:  

1. helyezett: 100.000,-Ft 

2. helyezett:   75.000,-Ft 

3. helyezett:   50.000,-Ft 

 

A pályázatban résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat mellékleteként be-

nyújtott nyilatkozatban szereplő személyes adatait  Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság  a pályázattal összefüggésben kezelje, azokat  a pályázat elbírálásá-

ban résztvevők megismerhessék, valamint hogy a nyilatkozat alapján pályaművet 

az SZGYF szerző megnevezésével vagy (a pályázó nyilatkozata alapján) név nélkül 

közzétegye honlapján, esetleg egyéb módon publikálja. 

 

Pályázattal kapcsolatos további információ: 

Szeibert Erzsébet, ellátottjogi referens 

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

 

mailto:ekhamp.roberta@szgyf.gov.hu

