SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
ESÉLYTEREMTÉSI FŐOSZTÁLY
GYERMEKJOGI OSZTÁLY
_________________________________________________________________________________

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Esélyteremtési Főosztálya
pályázatot hirdet:
„MI LESZEK, HA NAGY LESZEK?”
Ezt a kérdést minden gyermeknek felteszik a felnőttek. Kisgyermekként ábrándozhatunk a világ valamennyi mesterségéről, de ahogy növekszünk, úgy kell egyre reálisabban gondolkodnunk arról, hogy amit szeretnénk elérni, ahhoz mit kell teljesítenünk. Elérhetőek-e az álmok?
Megteszek-e érte mindent? Hogy képzelem a jövőmet? Mi kell ahhoz, hogy olyan szakmám,
hivatásom legyen, amiben kedvemet is lelem?
Pályázat célja:
A pályázat lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek és a fiatal felnőttek bemutathassák, hogy mi foglalkoztatja őket a jövőjükkel kapcsolatban. Felnőttként milyen szakmában, hivatásban képzelik el magukat. Elérhetőnek tartják-e álmaikat, reális-e az
elképzelés a tanulmányi eredményük tükrében is, vagy mit kell ahhoz tenni, hogy az
legyen? Milyen segítségre számítanak az intézménytől, a nevelőktől? Hogyan tudják
ezt egy írásműben kifejezni, másoknak feltárni?
A 10 év alatti gyermekek rajzon is bemutathatják, hogy mivel szeretnének felnőttként
foglalkozni.
Pályázat témája:
Fogalmazást kell írni arról, hogy a pályaválasztásról milyen elképzelései vannak a
pályázónak. Bemutatni esetleg azt a folyamatot, hogy korábbi, kisgyermekkori álmai
változtak-e, s ha igen, milyen irányban. Mi a legfőbb motivációja a pályaválasztásban, készül-e tudatosan, mennyire ismeri a feltételeket, van-e „B” terve? Esetleg gondol-e több lépcsős, hosszabb távú képzésre?
Vár-e a jelenleginél több, vagy más fajta segítséget az intézménytől, ki segít megtalálni a neki való pályát?
Pályázni lehet:
- legfeljebb 5 oldalas (A/4 ) írásművel
- 10 év alatti gyermek részéről bármely technikával készült rajzzal
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A pályázatban nem vehetnek részt azok a pályaművek, amelyek már korábban publikálásra
kerültek és/vagy részt vettek egyéb más pályázaton.
Pályázat résztvevői: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott
gyermekvédelmi intézmények gondozottjai, utógondozottjai.
Pályamű formai követelményei:
 Kizárólag eredeti rajz vagy írásmű.
 2018-as alkotás, ami korábban még nem jelent meg sehol.
 Legfeljebb öt A/4-es oldal terjedelemben*.
 Csak jól olvasható, géppel vagy kézírással 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 a pályázó gyermekvédelmi gyámja, vagy gondozója útján;
 gyermekjog.@szgyf.gov.hu e-mail címére;
 postai úton az SZGYF Esélyteremtési Főosztály, Gyermekjogi Osztály (1132
Budapest, Visegrádi utca 49.) Kérjük a borítékra ráírni – „Mi leszek, ha nagy
leszek?” Pályázat
Pályázat leadási határideje: 2018. május 31.
Határidőn túl (személyesen vagy e-mailben) érkező, vagy határidőn túl postára adott
pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
Pályázat elbírálási határideje: 2018. augusztus 31.
A pályázatok elbírálása az SZGYF Esélyteremtési Főosztály, Gyermekjogi Osztály
munkatársai, valamint az SZGYF más osztályainak munkatársai és külső szakértő(k)
közreműködésével fog megtörténni.
Pályázat díjazása:
1. helyezett: 60.000 Ft értékű ajándékutalvány
2. helyezett: 40.000 Ft értékű ajándékutalvány
3. helyezett: 20.000 Ft értékű ajándékutalvány
A pályázatban résztvevő törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat
mellékleteként benyújtott nyilatkozatban szereplő személyes adatait a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a pályázattal összefüggésben kezelje, azokat a
pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, valamint, hogy a nyilatkozat
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alapján a pályaművet az SZGYF szerző megnevezésével, vagy név nélkül közzétegye honlapján, esetleg egyéb módon publikálja.
Pályázattal kapcsolatos további információ:
dr. Horváth Etelka gyermekjogi referens
e-mail: gyermekjog@szgyf.gov.hu; telefon: +36 30 7278951.
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