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„LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED 2.” 

Pályázati felhívás 

Saját élettörténet megírására 

 

A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ fenti pályázat keretében szerződést kötött a 

Közép-Dunántúli Addiktológiai Egyesülettel a pályázat egyes programelemeinek 

megvalósítására. E feladatok egyike egy olyan „E-book” – elektronikus formában készült 

könyv/kötet – elkészítése, mely a nevelésbe került gyermekek élettörténetét tartalmazza. 

 

A kötet elkészítésének célja, hogy a nevelésbe vett gyermekek jobban megismerjék saját 

családjukat, erősödjön a velük való kapcsolatuk, megismerjék jelenlegi élethelyzetüket, saját 

magukat, jövőbeli lehetőségeiket. Egymásnak segítséget nyújtsanak a saját tapasztalataik 

megosztásával, az esetleges problémák feltárásával, céljaik megerősítésével.  

A pályázati felhívás a nevelőszülőknél vagy lakásotthonokban elhelyezett, illetve 

utógondozás alatt álló gyermekek, fiatalok számára szól. 

A pályázatokat három korosztályban várjuk: 

I. korosztály: 6-12 éves  

II. korosztály:13-18 éves  

III. korosztály: 18-25 éves 

 

Formai követelmények: 

Az élettörténet terjedelme:  

A/4 lapon - I. korosztálynál 2 oldal, II. korosztály esetén 4 oldal, a III. korosztály esetén 6 

oldal kézzel, vagy géppel írva. /oldalanként kb. 4.000 karakter szóközökkel együtt./  

A kézzel írt anyagot is legépeljük, minden egyes történet részét képezi annak az E-booknak, 

amely a résztvevők számára is hozzáférhető lesz. /Természetesen a kézzel írt élettörténeteket 

is összegyűjtjük egy közös mappába./ 

Az anonimitást mindenki számára biztosítjuk, tehát aki nem szeretné a saját nevét adni a 

történetéhez, az válasszon fantázianevet, vagy legyen jeligés az írása. 

 

Tartalmi követelmények: 

1. A történetnek legyen rövid, frappáns címe. 

2. Tartalmazza az alábbiakat:  

A/ A vér szerinti család bemutatása, szülők, testvérek, lakóhely, intézmények, 

személyek, emlékek… 

B/ A nevelésbe kerülés ideje, körülményei, a folyamat emlékei, ezzel kapcsolatos 

érzések, fájdalmak… 

C/ Élet a nevelő családban, az otthonban, az utógondozásban: kikkel él együtt, kikhez 

kötődik, a környezet részletes bemutatása, a mindennapi élet, napirend, hobby, 

játékok, tanulmányi eredményei, amiben tehetséges, szakmája, munkája, ezzel 

kapcsolatos tapasztalatai, tervek, célok a jövőre vonatkozóan… 

Segítség a pályázatok elkészítéséhez: 

A nevelőszülők, és a lakásotthonok és az utógondozó nevelői segítséget 

nyújtanak a történetek elkészítéséhez, részükre, ha szükséges és van 

rá igény, külön felkészítést tartunk. Segítő munkájukat elismerjük. 

Kiskorúak esetén a gyermekvédelmi gyámok is értesüljenek a 

pályázati szándékról.  
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A pályázatok értékelése: 

A pályázatok értékelésére, eredményhirdetésre és a díjak átadására 2019. február első 

felében egy prevenciós szakmai rendezvényen kerül sor.  

Mindhárom korosztályban az első három helyezett külön díjazásban részesül, és 

valamennyi résztvevő emléklapot kap, továbbá biztosított lesz részükre az E-bookhoz a 

hozzáférés. 

 

Pályázatok elkészítésének és beküldésének határideje:  

2019. január 21. /hétfő/ 16.00 óra. 

 

Beküldés módjai:  

1. kézzel írott formában a gyermekvédelmi gyámokon keresztül a VMGYK központjába 

/8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 10/ 

2. elektronikus úton közvetlenül az alábbi e-mail címre: tortenetem@palyazat.hu  

Egyéb kérdés, segítség a fenti e-mail címen, vagy az alábbi telefonszámon kérhető: 06/30 477 

8799 
 


