A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
Safer Internet Program felhívása 13-19 éves fiatalok részére
A hazánkban 2009 óta futó Safer Internet Program Youth Panel csapata új tagok jelentkezését várja. A
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat olyan fiatalok jelentkezését várja, akik szeretnének hangot adni a
véleményüknek, átadni tudásukat kicsiknek és nagyoknak, megosztani a tapasztalataikat az internet
világáról!
A jelentkezés feltételei: magyar és angol nyelvű motivációs levél, hogy miért szeretnének részt venni a
programban.
A jelentkezés határideje: 2017. szeptember 30., éjfél a sip@gyermekmento.hu email címen.
A fent leírtak mellett a Youth Panel munka beleszámít az iskolai közösségi szolgálatba, amiről igazolást
tudunk kiállítani.
További információ:
Kurkó Zsuzsanna
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
Safer Internet Projekt koordinátor
telefon: +36 1 475 7017
mobil: +36 70 708 0574
e-mail: kurko.zsuzsa@gyermekmento.hu

Pethő Zsófia
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
Sajtóreferens
telefon: +36 1 475 7027
mobil: +36 70 708 0571, +36 30 436 3767
e-mail: petho@gyermekmento.hu

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat az európai Safer Internet Programban (SIP) tudatosságnövelő központként a gyermekek, szülők és tanárok felvilágosítását, a program népszerűsítését tűzte ki
célul. Szeretnék elérni, hogy az országban minél több internethasználó böngészhessen biztonságos
körülmények között, illetve, hogy probléma esetén az érintettek tudják, kihez fordulhatnak. Céljuk, hogy
egyszerre hívják fel a figyelmet az interneten leselkedő veszélyekre, és teremtsék meg azok
orvoslásának, illetve a segítségnyújtás lehetőségét.
Forrás: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/15411DFEE5DB0050C125818500679AE9
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A Reformáció Emlékbizottság a Reformáció 500 éves jubileumának megünneplése alkalmából
határon belüli és határon túli városkommunikációs pályázatot hirdet.

A pályázatban a közösségeknek egy kreatív városi esemény/performansz pontos koncepcióját kell
elküldeniük a palyazat@reformacio2017.hu címre, a nyertes koncepciók pedig megvalósításra kerülnek.
A reformáció 1517-ben vette kezdetét mint a megújulás és a változás folyamatait elindító mozgalom,
melynek hatása a vallás, a kulturális értékrendszerek, etikai nézetek és gazdasági viszonylatok területén
ma is jelentőséggel bír. Az Emlékbizottság célja nem pusztán a megemlékezés e kulturális és
szellemtörténeti eseményről, hanem az is, hogy hangsúlyt fektessen a reformáció értékeinek
újrafelfedezésére, gazdagítására, azok széleskörű bemutatására.
MÉRFÖLDKÖVEK
- Határidő: 2017. szeptember 30.
1 A pályázat célja
A városok mobilizálása reformáció témájú közösségi esemény alkotására.
2 Pályázat benyújtására jogosultak köre
Minden városi rangú helyszínen működő közösség (minimum 5 fő, maximum 20 fő)
- művészeti együttes
- protestáns gyülekezet
- civil szervezetek
- oktatási intézmény
- helyi önkormányzatok
3 A pályázat témája és kategóriái
Kreatív városi esemény koncepciójának elkészítése és benyújtása.
Városi helyszínek egyedi tereit és elemeit, közösségét felhasználó alkotás/performansz, mely lehet:
- zenei előadás, koncert
- színházi jelenet
- tánc előadás/játék
- flashmob
4 A pályázati részvétel kritériumai
Tematikai kapcsolódás: a koncepció kapcsolódjon a reformáció szellemiségéhez, múltbéli és aktuális
üzeneteihez, szellemi, tárgyi értékéhez, épített örökségeihez.
A koncepciónak tartalmaznia kell:
- a város és az adott közösség nevét/rövid leírását
- egy 500 karakteres összefoglalót
- egy 1200 karakteres részletes leírást
- a produkció pontos helyszínének meghatározását
- a produkció pontos időtartamának meghatározását
- részletes költségtervet (szükséges eszköz/technika/emberi erőforrás igényekkel)
- a pontos megvalósítási forgatókönyvet
- a pontos résztvevők megnevezését művészeti portfolióval (tetszőleges)
- vizuális eszközöket: moodboard vagy vizuális terv készítése eseményhez
5 Nyertes pályaművek díjazása
A nyertes koncepció megvalósításához szükséges pályázati díj, teljes körű dokumentáció, egy 1.5
perces vágott, filmes beszámoló és annak teljes körű kommunikációja
- 1. helyezett: 150.000 Ft + dokumentáció
- 2. helyezett: 100.000 Ft + ajándékcsomag
- 3. helyezett: 50.000 Ft + ajándékcsomag
- Közönségdíj
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6 A pályázat benyújtásának módja és formai követelményei
A koncepciót a megadott tartalmi kikötésekkel a palyazat@reformacio2017.hu e-mail címre várják.
Nagyobb méretű fájlok esetén ajánlott Wetransferrel vagy Mammutmail-lel küldeni.
A pályázás menete:
Bármely városi rangú település közössége pályázhat (minimum 5 fő, maximum 20 fős közösségek
nevezhetnek)
- A pályázati határidő után a szakmai zsűri előszelektálja a beérkezett pályamunkákat a kritériumok
szerint
- A legjobb pályamunkák szakmai zsűri előtt prezentálják a terveit
- A legjobb 3 pályamű közönségszavazáson vesz részt: a kiválasztottak közönségdíjban részesülnek
- A győztes közösséghez tartozó városban díjátadó keretében kerülnek átadásra a nyeremények
- Az első helyezett teljes dokumentációt kap a megvalósult közösségi eseményről és egy 1.5 perces
vágott filmes anyagot, illetve annak teljeskörű kommunikációját
7 A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.
A pályázatot a palyazat@reformacio2017.hu e-mail címen keresztül 2017. szeptember 30. éjfélig lehet
benyújtani.
8 A pályázat formai értékelése és tartalmi bírálata
Elbírálás főbb szempontjai:
- Kreativitás, ötletesség, egyediség
- A reformáció értékeinek, üzeneteinek közvetítése/átadása
- A reformáció történetének, ikonikus személyeinek megjelenítése
- Minél szélesebb helyi közönség megszólítása
- Minél szélesebb korosztály bevonása a produkcióba
- A helyi adottságok/helyszínek minél kreatívabb/egyedibb felhasználása
- A produkció minőségének, kidolgozottságának figyelembevétele
- A rendelkezésre álló idő betartása (30 perc max.)
- A pályázati kreatív terv érthetősége/követhetősége/illusztrativitása
9 A beérkező pályázatok kiértékelő bizottságának tagjai:
- Szemerey Samu, Design Terminál, Lechner Ödön Tudásközpont, KÉK
- Bényi Ildikó, a Reformáció nagykövete, médiaszemélyiség
- Dr.Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosa
- Igyártó Gabriella, Népművészeti Egyesületek Szövetségének Ügyvezető Igazgatója
10 A pályázat kategóriánkénti nyerteseit e-mailben értesítjük, illetve a Reformáció 500 hivatalos
weboldalán és Facebook-felületén is közzétesszük.
11 További információ
A pályázattal kapcsolatban felmerülő további kérdésekről a palyazat@reformacio2017.hu
e-mail címen lehet érdeklődni.
A
pályázati
adatlap,
a
jelentkezési
lap
és
a
hozzájáruló
http://reformacio2017.hu/varosom-reformacioja/ honlapról tölthető le.

nyilatkozat

a

Forrás: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/52C852BC00D86821C125819A0061B3AD

IMPRESSZUM
Kiadja: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztálya
Telefon / fax: 06-88/ 544-683
E-mail: futtaton@veszprem.police.hu
Kiadásért felel: Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok, rendőrfőkapitány
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