
A MI VILÁGUNK,  
a mi világunk?!  
Kisfilm pályázat 

 
 

A Mi Világunk! 
A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 

kisfilm pályázata szakmatársaknak, szakembereknek 
 

 
A pályázat célja:  
 
A szociális szakma és a hozzá kapcsolódó területek, a segítő hivatás megismertetése, népszerűsítése, 
megítélésének javítása. A szakma gyakorlatközpontú bemutatása, a mindennapok harcainak, sikereinek 
hiteles ábrázolása. Milyen nehézségekkel küzdünk?  Mi erősít? Mi gyengít? Mi motivál? Hogyan tovább? 
Mik a célok? mik a céljaink? Váltsuk meg a világot? 
 
Célunk, hogy a városban működő valamennyi állami, önkormányzati, civil és egyházi segítő szervezet 
szemszögéből bemutatásra kerüljön, hogyan gondolkodunk/gondolkodtok a saját magunk által választott 
hivatásunkról. 
 
A pályaművek témája: A szociális élet, a segítő hivatás 
 

„Ragadd meg ezt a témát humorosan vagy komolyan, a napos vagy az árnyékos oldaláról, 
vidáman vagy szomorúan, megnevettetően vagy elgondolkodtatóan, és mutasd be egy 

kisfilmben! Te hogyan látod? Mit mondanál erről a barátaidnak, szomszédjaidnak, az utca 
emberének? Szeretettel várjuk a pályázatodat!” 

 
Pályázati feltételek 
 
Pályázók köre:  

 szociális, egészségügyi és gyermekjóléti/védelmi területen dolgozók saját alkotású pályázatait 
várjuk.  

 ha te családsegítőben, gyermekjóléti/védelmi területen, hajléktalan ellátásban, bölcsődében, 
óvodában, iskolában, egészségügyben védőnőként, szenvedélybetegekkel, idősekkel, fogyatékkal 
élőkkel, rehabilitációs otthonokban élőkkel, civil- egyházi szervezetekben, állami vagy 
önkormányzati intézményekben dolgozol akkor neked szól a felhívásunk. 

A pályázat formája: 

 A film szabadon választott technikával, eszközökkel készülhet (kamera, mobil, stb., eszközökkel 
forgatott, montázs filmek, kisfilmek, animáció, ppt, pörgetett ceruzarajz, stb.)  
Egy két mintát itt láthattok:  
http://www.nepesedesikerekasztal.hu/index.php/2-uncategorised/14-a-csaladban-elni-jo-palyazat-
eredmenye 

 A film hossza: min.1 perc - max. 3 perc 
 

 

http://www.nepesedesikerekasztal.hu/index.php/2-uncategorised/14-a-csaladban-elni-jo-palyazat-eredmenye
http://www.nepesedesikerekasztal.hu/index.php/2-uncategorised/14-a-csaladban-elni-jo-palyazat-eredmenye


A pályázat beküldésének módja: 

 A pályaműveket a youtube-ra kell feltölteni, melyhez segítséget itt találsz: 
https://support.google.com/youtube/answer/57924?hl=hu 
A pályaműveket privát megosztásban kérjük feltölteni, ami alapján a továbbított linket csak a 
MESZEGYI pályázatkezelő csoportja jogosult megtekinteni. 

 A videó nevében szerepeljen a mottó, valamint az elkészített mű saját címe is. A feltöltés után a 
linket a info@segitmiskolc.hu email címre kell elküldeni.  

 Az email üzenetben szerepeltetni kell a pályázó szervezet neve, címe, elérhetősége, a filmet 
készítők nevei, elérhetőségei, email-címei.. 

 
Meghirdetés napja:   2014. október 1. 
 
Beadási határidő:   2014. november 5.  24.00 óra 
 
Eredményhirdetés:  2014. november 10-én a Szociális Munka Hete 2014. „A MI Világunk, a mi 

világunk? Szociális Élet? Pálya? Modell?!” Szakmai Kerekasztal nyilvános 
rendezvényén 

 
Elbírálás:    a MESZEGYI által kijelölt zsűri döntése alapján 

A zsűri előválogatást végez, döntése alapján kerülnek a filmek versenybe. 
Díjazás:  
A közönség díj a konferencián leadott szavazatok alapján Kocsis Emese festőművésznő által készített „A Mi 
Világunk” témájú festménye 
 
A zsűri által legjobbnak talált filmeket vásárlási utalvánnyal jutalmazzuk: 

1. helyezett 50 eFt 
2. helyezett 30 eFt 
3. helyezett 20 eFt 

 
A nyertes művek terjesztése: a MESZEGYI honlapján és más médiafelületeken. 
 
Jogi rendelkezések: 

1.) A pályázó a pályázaton való részvételi szándékának jelzésével, ideértve a pályázati kisfilm feltöltését és a link elküldését 
a MESZEGYI részére, elfogadja a jelen pályázati feltételeket. 

2.) A pályázaton kizárólag olyan pályázók és pályaművek vehetnek részt, amelyek esetében a MESZEGYI részére küldött e-
mailben a pályamű linkje, továbbá a pályázó adatai helyesen kerülnek feltüntetésre. Téves, hibás vagy hamis adatok 
megadása a pályázatból való kizárással jár. 

3.) A benyújtott pályamű szerzői joga a pályázóé. A MESZEGYI a pályaművön annak pályázati benyújtásával nem 
kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerez, amely kiterjed a pályamű változatlan formában 
történő egyszeri vagy többszöri bemutatására a pályázat eredményhirdetése vagy más, a MESZEGYI tevékenységéhez 
kapcsolódó rendezvény keretében, ugyanakkor nem terjed ki a pályamű módosítására, további felhasználására és üzleti 
célú terjesztésére. 

4.) A pályázó vállalja, hogy a feltöltött pályaműben nem alkalmaz jogszabály által tiltott, morális okból kifogásolható vagy 
egyébként a pályázat és a MESZEGYI, továbbá annak tagjai szellemiségével össze nem férő tartalmat sem képben, sem 
hangban. Ilyen esetre a MESZEGYI fenntartja magának a jogot, hogy a pályázót kizárja, továbbá a pályaművet 
kifogásolja, és annak eltávolítását kezdeményezze a szolgáltatónál. 

5.) A pályázó vállalja, hogy a pályaművel kapcsolatban szerzői joggal védett tartalmat kizárólag jogszerűen használ fel. 
6.) A pályázó, illetve a pályamű által megvalósított bármely jogsértésért, károkozásért és egyéb sérelemért felelősség 

kizárólag a pályázót terheli. A MESZEGYI ilyen esetekért felelősséget nem vállal, a felelősségét teljes körűen kizárja. 
7.) A pályázattal kapcsolatos minden jogi út kizárva, ideértve a pályázat feltételeit, az elbírálás körülményeit és annak 

eredményét is. 
 
Miskolc, 2014. október 2. 
 

Földessy Judit, sk 
igazgató, MESZEGYI 

https://support.google.com/youtube/answer/57924?hl=hu

