
 
 

Díjfelajánlási lehetőség gyermekvédelemben élők számára meghirdetett videópályázat 
nyerteseinek 

 
2021. májusában a fővárosban és vidéken a gyermekvédelemben élő fiatalok arra kapnak 
lehetőséget, hogy rövid, párperces videók keretében megmutassák életüket, annak kihívásait, 
ezáltal nem csak a szakemberek és a gyermekvédelem rendszere számára megmutatva 
jelenüket és jövőbeli vágyaikat, de jelezve a magyar társadalomban élő kortársak és a felnőtt 
lakosság felé, hogy mit is jelent család nélkül felnőni, milyen lehetőségek vannak a hátrányos 
helyzetből kitörni. Célunk, hogy a gyermekvédelmi szakmai munkát megerősítsük a fiatalok 
szempontjainak megjelenítésével, valamint a társadalmi előítéletek csökkentése ezen 
gyermekek és fiatalok élethelyzetének, értékeinek hiteles bemutatása által.  
 
Amennyiben az Önök cége szívesen támogat ilyen jellegű társadalmi érzékenyítést is célzó 
projekteket, és szívesen felajánlanának akár tárgyi, akár anyagi támogatást a pályázat 
díjazottjainak, kérjük, jelezze felénk: 
dr. Bogács Ernő, e.bogacs@gmail.com, + 36 30 499 85 66 
 
A pályázatról bővebben:  
A videókampányt 12-14 és 15-18 éves, gyermekotthonban vagy nevelőcsaládoknál élőknek 
hirdetjük meg országosan. Pályaműveket egyénileg, illetve maximum 3 fős csoportokban 
lehet benyújtani. A két kategóriában az első két díjat egy 5 fős szakmai zsűri ítéli oda. Ezt 
követően a két kategóriába érkezett pályaműveket együttesen kezelve 5 pályaművet facebook 
szavazással versenyeztetünk, ahol egy közönségdíjat is hirdetünk.  
 
A Rubeus Egyesületről:  
A Rubeus Egyesület 2002-ben alakult civil szervezet, melyet társadalomkutatók hoztak létre. 
Feladatunknak tekintjük a társadalompolitikai kérdések elemzésére irányuló vizsgálatok 
készítését, különös tekintettel a társadalmi kirekesztés és gyermekvédelem kérdéseire. 
Kiemelt témánk olyan gyermekek és fiatalok helyzetének vizsgálata, akik veszélyeztetettek 
vagy bántalmazottak a családban, vagy már családi problémák miatt ki is emelték őket és 
jelenleg nevelőszülőknél, illetve gyermekotthonban élnek. Ma 23 ezer gyermek és fiatal 
felnőtt él az állami gyermekvédelem rendszerében. Számos innovatív gyermekvédelmi 
projektet valósítottunk meg az elmúlt években, ilyen pl. a környezeti neveléshez, 



környezettudatossághoz  kapcsolódó Szeméthegyen túl… c. gyermekvédelmi programunk, 
mely KEOP forrásból valósult meg, vagy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
támogatott FIFTI program, mely a gyermekvédelemben élő fiatal felnőttek sikeres felnőtté 
válását célozta klubsorozattal, képregénnyel, majd 2018-ban egy applikációfejlesztéssel 
(YounGo). Ennek a munkának a keretében készült egy fotópályázat, hogy a gyermekek és 
fiatalok megmutathassák, hogy milyen témák érdeklik őket a felnőtté válás kapcsán, melyhez 
a társadalmi érzékenyítés keretében egy nagyszabású facebook kampány és szavazás is 
társult. Jelenleg 4. körben a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsa által 
fejlesztünk modellprogramokat, hogy a gyermekek és fiatalok szüleit megerősítsük szülői 
feladataik ellátásában, valamint a fiatalokat abban, hogy sikeresen megéljék gyermek- és 
tinédzserkorukat. Célunk, hogy a szakemberek hatékony munkája által családban 
maradhassanak a gyermekek, vagy ha már a gyermekvédelemben élnek, akkor 
hazakerülhessenek vagy felkészüljenek egy sikeres és önálló felnőtt éltere. A mostani 
projektünk keretében a fővárosban és vidéken készül egy videókampány, a 
gyermekvédelemben élők körében hirdetjük meg a fenti videópályázatot.  
 
Szakmai elismerések 2002 óta végzett munkánkért: 

• 2017-ben Gyermekvédelmi emlékplakettet kaptunk gyermekvédelmi kutatásainkért és 
projektjeinktől az EMMI-től a gyermekvédelmi törvény 20 éves megünneplése 
alkalmából.  

• 2019-ben Rácz Andrea, az Egyesület elnöke Ferenczi-díjat kapott, mely a 
gyermekvédelem független szakmai díja.  

• Jelen projektünk támogatója, a BM NBT pedig 2020-ban Zsolnay emléktárgyat 
adományozott a gyermekvédelemben végzett innovatív projektjeinkért.   

 


