
 

Pályázati felhívás 
Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat által meghirdetett 

„Színes hétköznapok a testi-lelki egészségért” 

Ellátottjogi pályázat 2020! 

Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat pályázatot hirdet a személyes gondoskodást nyújtó szakosított 

ellátást biztosító intézmények részére. 

A pályázat célja a mentális vagy lelki egészség megőrzését, javítását célzó, a szociális 

ellátások ellátottai körében végzett eredményes munkamódszerek, vagy újszerű sikeres 

modellek bemutatása, melyet minden intézmény a saját speciális területén tud alkalmazni. A 

pályázat által a társadalmi integráció megvalósulását, az ehhez kapcsolódó mentálhigiénés 

munkát tudják az intézmények bemutatni. 

Célunk továbbá, a működő és egymástól akár világnézetében vagy szakmai felfogásában 

teljesen különböző minták, jó ötletek, példák, a „jó gyakorlatok” összegyűjtése. 

Szempontrendszer: Pályázatunkra várjunk a személyes gondoskodást nyújtó szakosított 

ellátást biztosító intézmények jelentkezését, hogy megmutathassák azon szaktudásukat, 

melyet a mentálhigiénés munkába fektetnek az ellátottak képességeinek megőrzésére, 

fejlesztésére, e mellett biztosítva az ellátottak ellátotti jogait is. Különös figyelemmel az 

élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogra, a 

képességek, készségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy javítás lehetőségeinek 

megteremtésére, társadalmi integrációjukhoz való jog érvényesülésére.  

Pályázat módja: Pályázat keretein belül 5-8 perces kisfilmen keresztül a pályázó intézmény 

bemutatja a mentális és lelki egészség megőrzését, javítását, fejlesztését célzó mentálhigiénés 

foglalkoztató tevékenységét. Megmutathatja, hogy a saját intézményükben milyen innovatív 

példa van arra, hogy minél sokoldalúbb vagy sokrétűbb lehessen a mentálhigiénés munka és a 

foglalkozás. Pályázatunkra akár több eseményből álló időszakot bemutató anyagokat is 

készíthetnek. 

A kisfilmeket elektronikus úton kérjük beküldeni az ellatottjogpalyazat@gmail.com 

email címre. 

Beérkezés határideje: 2020. október 31. 

A filmen szereplők nyilatkozatát (formanyomtatvány mellékelve) is kérjük megküldeni, melyben 

hozzájárulnak ők, és - akinek van - a törvényes képviselője a kisfilmen történő szerepléshez, valamint 

az elkészült kisfilm közzétételéhez. 

Az eredményhirdetés és az ünnepélyes díjátadás időpontjáról, helyszínéről a díjazottak értesítést 

kapnak. Ezen a napon bemutatásra kerülnek a díjazott pályaművek (kisfilmek) és a „jó gyakorlatok” 

is annak érdekében, hogy valamennyi meghívott intézmény érintett szakemberei számára mindez 

workshop formájában is megismerhető legyenek.  

További információk: 

Filotásné Ugrics Katalin ellátottjogi referens – katalin.ugrics@ijb.emmi.gov.hu 06-20-489-9527 

Kalmár Ildikó – ildiko.kalmar@ijb.emmi.gov.hu, 06-20-489-9552  
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