
PÁLYÁZAT 

 

   Jövődért Alapítvány    

 

   

 

AKI VAGYOK 
AMIT SZERETEK  

AMIT SZERETNÉK CSINÁLNI 
AMIT ADOK 

 

Pályázatot hirdetünk, amelyben 
megmutathatod, hogy mit szeretsz most, mit 
tervezel csinálni, és hogy mit adsz másoknak. 

Megkötésünk nincs azon kívül, hogy 

 kétperces videó legyen, amelyben a három 
fenti tartalom egyike megjelenik. 

Hogy miként valósítod meg és milyen 
tartalommal, azt rád bízzuk. Lehet egy kisfilm, 

amit te forgatsz, videók összevágva, fotók 
megjelenítése, vagy akár egy beillesztett 

írásod, képregényed...  

amivel meg tudod mutatni, hogy ki vagy és mi 
az, ami érdekel. 

 

 
  

https://jovodert.hu/


 

 

  

Tudnivalók a pályázatról 
 

A Rubeus Egyesület a Belügyminisztérium és Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által támogatott Családi egyensúly 

támogatása a gyermekvédelemben című projektje (http://rubeus.hu/projektek/csaladi-egyensuly-tamogatasa-a-

gyermekvedelemben) keretében videópályázatot hirdet a gyermekjóléti szolgáltatásban érintett és 

gyermekvédelemben élő gyermekek és fiatalok számára. Együttműködő partnerünk a Jövődért Alapítvány és a 

Gyermekhíd Alapítvány.  

 

A pályázat tárgya: 

Olyan videók készítése és közreadása, amelyben a gyermekek és fiatalok meg tudják mutatni magukat: azt, hogy 

mit szeretnek csinálni (most) és mit szeretnének csinálni (majd), illetve, hogy mit adnak másoknak (amitől annak 

akár egy percre is jobb lesz). 

 

Pályázók köre, életkori kategóriák: 

 

Pályázhat minden olyan gyermek és fiatal, aki:  

2021-ben Magyarországon  

valamilyen gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vesz 

vagy 

a gyermekvédelmi rendszerben nevelkedik gyermekotthonban/nevelőszülői családban 

és  

elmúlt 12 éves. 

 

A pályázatokat két életkori kategóriában várják a szervezők: 

12-14 éves korosztály 

15-18 éves korosztály 

 

Formai és tartalmi megkötések:  

Minden pályázó legfeljebb három (3) videóval vehet részt a pályázaton. A nevezett videó(k)nak tematikájukban 

kapcsolódniuk kell a felsorolt három téma egyikéhez, tehát valamelyik témának meg kell jelennie a videóban.  

A videó tartalma lehet pl. egy kisfilm, amit a gyermek, fiatal forgat, lehet korábban felvett videókból összevágott 

tartalom, lehet a pályázó egy írása, amit bemutat a videóban, lehet egy képregény, amit ő rajzolt és bemutat, vagy 

fotók összevágva és szerkesztve egy videóban. Mindezek csak példák, hogy érzékeltessük: bármilyen kreatív 

módon megjelenítheted a három téma bármelyikét. 

Az alkotás nem tartalmazhat olyan elemet, amely bárki számára sértő lehet vagy megbotránkoztató tartalmat 

mutat be. Ha képen az alkotón kívül más személyek felismerhetően szerepelnek, az ő írásos beleegyezésüket az 

alkotó nevében pályázó felnőtt felelőssége beszerezni. A pályázatra csak saját készítésű pályamunka nyújtható be. 

Pályázat egyénileg és maximum 3 fős csapatokban is beadható. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

A videókat az alábbi e-mail címre várjuk mp4 formában: rubeusegyesulet@gmail.com  

(A beérkező pályaműveket a megadott nicknévvel szerkesztőink feltöltik a youtube-ra, a későbbiekben minden 

megjelenítés ezzel a hivatkozással történik.)  

A pályázatot a gyermek vagy fiatal szülője, nevelőszülője, nevelője tudja benyújtani. (A pályázót képviselő 

felnőtt tudja azonosítani a későbbiekben a fiatal valódi személyazonosságát, a zsűrizés és a közönségszavazat 

során minden pályázó csak nicknévvel, beazonosíthatatlanul szerepel.) 

http://rubeus.hu/projektek/csaladi-egyensuly-tamogatasa-a-gyermekvedelemben
http://rubeus.hu/projektek/csaladi-egyensuly-tamogatasa-a-gyermekvedelemben


 

 

 

A videó vagy videók mellett a levélnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat: 

- Pályázó nickneve (egyező becenevek előfordulása esetén a szervezők a beérkezés ideje szerinti sorszámmal 

kiegészítve különböztetik meg a pályaműveket): 

- Pályázó életkora: 

- A pályázó nevelkedési helye gyermekvédelemben élők esetében (intézmény vagy nevelőszülői hálózat 

neve): 

- Kapcsolattartó (szülő, nevelő, nevelőszülő) neve: 

- Kapcsolattartó telefonszáma, e-mail címe: 

- Amennyiben a pályázat – formátumából kifolyólag – a gyermekekről beazonosítható módon adatot (nevet, 

képet stb.), tartalmaz, törvényes képviselői (szülői, gyermekvédelmi gyámi, gyámi) engedély a Rubeus 

Egyesület honlapján (www.rubeus.hu – youtube-link formájában), valamint Facebook és Instagram oldalon 

történő közzétételhez.  

 

több pályamunka esetén minden videóhoz külön: 

- Pályamű címe: 

 

  

 

 Pályázati naptár: 

Május 3. – a pályázat kezdete, pályamunkák fogadása 

Május 23. éjfél – a pályamunkák beérkezési határideje 

Május 24-30. – zsűrizés, mindkét kategóriában az I. és II. helyezett kiválasztása, 5 db további pályamű 

kiválasztása közönségszavazásra 

Június 1-7. – közönségszavazás Facebook felületen (a szavazás menetét ott ismertetjük) 

Június 8-10. – közönségszavazatok összesítése 

Június 10. – eredményhirdetés  

Június 17-ig – kapcsolatfelvétel a pályázat díjazottjaival, díjátadás 

 

Díjazás: 

Életkori kategóriánként 2-2 díjat biztosítunk. A 2-2 díj a szakmai zsűri döntése szerint kerül kiválasztásra, az 

ötödik díj a közönségszavazás eredményének függvényében talál gazdára, melyben a két életkori kategóriába 

érkezett pályaművek együtt versenyeznek. 

 

A díjak: 

I. 12-14 éves korosztály: díjanként 50 000 Ft vagyis 2x50 000 Ft értékű szórakoztató elektronikai 

utalvány (Jövődért Alapítvány) 
II. 15-18 éves korosztály: díjanként 50 000 Ft vagyis 2x50 000 Ft értékű szórakoztató elektronikai 

utalvány (Jövődért Alapítvány) 
III. közönségdíj: 50 00 Ft értékű szórakoztató elektronikai utalvány (Gyermekhíd Alapítvány) 

 

továbbá az értékes pályaművek esetében a zsűri az alábbi nyereményekről is dönt: 15 db belépő a mogyoródi 

Aquarénába a Resonator Kft. felajánlásában és egy motivációs angol/német nyelvóra Székely Martin 

felajánlásában. További felajánlások esetén (http://rubeus.hu/projektek/dijfelajanlasi-lehetoseg-

gyermekvedelemben-elok-szamara-meghirdetett-videopalyazat-nyerteseinek) a zsűri a nyeremények odaítéléséről is 

dönt.  
 

A zsűri: 

http://www.rubeus.hu/


 

 

Nagy Loránd (Jövődért Alapítvány), Joó Beatris (Gyermekhíd Alapítvány), Bogács Ernő (Rubeus Egyesület) 

Mátrai Márta (II. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ), Székely Martin (online tartalomgyártó, angol-német 

szakos nyelvtanár) 

 

Közönségszavazás és facebook-kampány: 

A közönségszavazás a Facebook felületen zajlik június 1-7. között. A benyújtott pályamunkákra bárki szavazhat.  

A szavazás menetét a szavazási oldalon mutatjuk be részletesen a pályamunkák közzétételével egyidőben. 

 

Eredményhirdetés, díjátadás: 

A pályázat eredményét a rubeus.hu oldalon közzétesszük, a díjazottakat e-mailben külön is értesítjük. 

A díjak átadása a nyertesekkel egyeztetett időpontban és helyszínen történik június 10-17. között. 

 

Videók publikálása: 

A pályaműveket a Rubeus Egyesület oldalára tesszük fel youtube-link formájában, melyek a videópályázatot 

követően is megtekinthetőek lesznek. A pályaművek közül több publikálásra kerül a Facebook és Instagram 

oldalakon is.  

 

Pályázattal kapcsolatos kérdések esetén kapcsolattartó: Székely Martin, e-mail: 

szekelymartin2904@gmail.com, +36309435274 

 

 

Eredményes pályázást, örömteli alkotást kíván a Rubeus Egyesület csapata! 

 

 

Köszönjük, ha kollégáival segítenek minél több fiatalhoz eljuttatni a Videópályázat hírét. 

 
 

 

mailto:szekelymartin2904@gmail.com

