PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
felkérésére a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ
Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi címmel

KreatívKarantén
összművészeti pályázat
szociális intézményekben és gyermekvédelemben élőknek
pályázat fővédnöke:
Herczegh Anita asszony,
a Köztársasági Elnök Úr felesége
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2. A PÁLYÁZAT HIVATKOZÁSI SZÁMA
KreatívKarantén

3. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
(továbbiakban NFSZK)

4. A PÁLYÁZAT CÉLJA
A pandémia miatti bizonytalanság és félelem jelentősen növeli mindannyiunkban a
szorongást, felerősödött a magányosság érzése és felerősödött az a vágy, hogy azt érezzük,
egy közösség részei vagyunk, amelyben könnyebben átvészelhetjük ezt a kihívásokkal teli
időszakot.
A pályázat célja az összetartozás érzésének megerősítése, az “együtt sikerülhet”
gondolat képi bemutatása. A pályaművek a #csakegyütt üzenetre készülnek.
Kiemelt célja a pályázatnak a szociális és gyermekvédelmi intézmények lakóinak
művészetterápiás megerősítése.

5. KITŐL VÁRJUK A PÁLYÁZATOKAT
Pályázatot nyújthat be:


gyermekotthonban, lakásotthonban élők



javítóintézetben élők



nevelőszülőknél élők



pszichiátriai, fogyatékos és szenvedélybeteg intézményben élők



idősotthonban élők



családok átmeneti otthonában élők



gyermekek átmeneti otthonában élők



hajléktalanok bentlakásos intézményében élők



támogatott lakhatásban élők

A pályaműveket korcsoportonként soroljuk be:
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5-11 éves korosztály



12-18 éves korosztály



19-25 éves korosztály



26 év feletti korosztály



26 év feletti fogyatékos személyek korosztálya

6. A PÁLYAMŰVEK TEMATIKÁJA
Az alkotás az alábbi témá(k)ban kell, hogy elkészüljön:
 A #csakegyütt sikerülhet gondolat képi bemutatása


A pandémia szimbólumává vált maszk egyszerre véd engem és tart távol másoktól ennek képi megjelenítés.



Hogyan lehet maszkban érzelmeket kifejezni?

7. PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK
A pályaműveket az alábbi módokon lehet elkészíteni:





hagyományos technikával készült alkotások (rajz, festmény, kollázs, képregény,
poszter, patchwork, kötött-, horgolt-, hímzett kézimunka)
digitális technikával készült alkotások (fotó, digitális képregény, digitális rajz, digitális
poszter)
videó (minimum 30, maximum 180 másodperces)
irodalmi alkotások (vers, kisnovella, dalszöveg)
o vers (maximális terjedelem: 5000 leütés, szóközökkel együtt)
o kisnovella, novella (a mű terjedelme nem haladhatja meg a Word
formátumban Times News Roman 12-es betűtípussal, 1,5 sorközzel, 2,5 cmes margókkal írt 5 oldalt)
o dalszöveg (a mű terjedelme nem haladja meg a Word formátumban Times
News Roman 12-es betűtípussal írt 1 oldalt)

8. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Pályázni egyénileg, vagy csoportosan lehet. Személyenként illetve csoportonként egy
pályamunka adható be.
Csak olyan pályamunkák kerülnek elbírálásra, amelyek jelen pályázatra készültek, és
nyilvánosan még sosem mutatták be.
Az alkotásokat elektronikus úton kell benyújtani valamennyi kategória esetén!
A hagyományos technikával készült alkotásokat jó minőségben (200 Dpi) szkennelve, vagy
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jó minőségben (8 Mpixel) fotózva kérjük beküldeni!

Benyújtási határidő: 2021. február 28.
A pályázatokat az alábbi honlapon lehet benyújtani:
www.kreativkaranten.hu
A beérkezett alkotások zsűrizése és díjazása után a beérkezett pályamunkákból szerkesztett
elektronikus, videós, online tartalom készül.
A pályázó a pályázat beküldésével hozzájárul, hogy az alkotását felhasználjuk!

9. A PÁLYÁZATOK DÍJAZÁSA
Az alkotásokat a szociális területet jól ismerő, a kreatív szakmában is jártas szakemberek
bírálják el a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 60 napon belül.
A szakmai zsűri:





Lakatos András, televíziós főrendező
Varga Kriszta, televíziós főszerkesztő
Földváry Piroska, a Magyar Nemzeti Galéria művészettörténésze
László Zsolt, vezető operatőr (HSC)

A nyertes pályázókat emailben fogjuk értesíteni és a nyertesek nevét az NFSZK honlapján, a
www.nfszk.hu oldalon is megjelenítjük!
9.1.

Díjak

A beérkezett alkotásokat szakmai és közéleti zsűri bírálja el. Kategóriánként és
korcsoportonként értékes díjakban és felajánlott különdíjakban részesülnek a pályázók. A
zsűriről és a díjakról a Kreatív Karantén Facebook esemény oldalán és január 15-től a
www.kreativkaranten.hu oldalon adunk tájékoztatást.

10. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:






5

A képeket és a videókat az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az NFSZK
szabadon, korlátozás nélkül, díjmentesen felhasználhatja.
A pályamunkák alkotói hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázaton legjobbnak ítélt
alkotásokból nyomtatott és digitális anyagok készüljenek, illetve hogy azok a kiírók
honlapján megjelenjenek.
A pályázaton résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a díjátadóhoz kapcsolódóan
képek készüljenek róluk, valamint alkotásaikról.
A pályázó a versenyre való jelentkezéssel – az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja
alapján – hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez a pályázati





eljárásban résztvevők számára.
Pályázatot csak a www.kreativkaranten.hu oldalon keresztül fogadunk el.
A szerzők a kép(ek), illetve a videó beküldésével tudomásul veszik a pályázati
feltételeket.
A pályázó felelősséget vállal azért, hogy pályázati anyaga nem sérti harmadik
személy személyiségi, vagy egyéb jogait. A zsűri döntése végleges és nem vitatható.

Nevezési díj nincs!

11. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
A kreativkaranten.hu oldalon további információk találhatóak!
Sikeres pályázást kívánunk!
Dr. Tóth Tibor
ügyvezető
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