MVSZSZ

PÁLYÁZAT
A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ALAPÍTÁSÁNAK 106. ÉVFORDULÓJÁRA

,,A JÖVŐT FEJLESZTJÜK A MÁBAN!”
CÍMMEL

2021. május 13.

Pályázati felhívás
Védőnők számára
A védőnői hálózat a megalakulásakor (1915) hiánypótló szervezet volt a csecsemőhalandóság-, és
a fertőző betegségek csökkentésében, valamint a felvilágosításban. A gazdasági-, és társadalmi
változások, továbbá a lakosság egészségi állapotának alakulása mind a mai napig újabb és újabb
kihívások elé állították, és állítják a védőnőket. Hivatásuk betöltése során az elvégzendő
feladatokkal a felelősségi körök is bővülnek. A védőnőképzés fejlődésével vált lehetővé, hogy a
megelőző ellátásban a védőnők t önállósan és felelősséggel részt vegyenek. A korszerű védőnői
szolgálat munkájával és prevenciós tevékenységével bebizonyíthatja, hogy nyitottabban,
rugalmasabban képes megfelelni hivatásának.

A pályamunkákban arra várjuk a választ, hogy miként látják a védőnő kolléganők, melyek
azok a fejlesztési irányok -amelyeket a sokszor megszokott, megkövesedett keretekből kilépveközösen megcélozhatnánk.

A Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége pályázatot hirdet védőnők számára a
„JÖVŐT FEJLESZTJÜK A MÁBAN”
címmel

A pályázat célja: Megismerni azokat az előremutató, a hivatás fejlődésére, a Magyar
Védőnői Szolgálat mint szervezet fejlesztésére összpontosító elképzeléseket, javaslatokat,
amelyek hozzájárulhatnak a védőnői ellátás, mint hungarikum elismerten magas szintű
biztosításához.

A pályázat beadásának határideje: 202. június 13. a MAGYAR VÉDŐNŐK NAPJA
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely elektronikusan a határidőben jelzett
napon 23:59 óráig beérkezik az info@mvszsz.hu; mvszsz2019@gmail.com e-mail címre.
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2. A pályázat elkészítése és benyújtása
Az alábbi két kategóriában várjuk a pályamunkákat, az alcímek segítséget adnak elkészítéséhez.

I.
-

II.
-

-

INNOVÁCIÓK A VÉDŐNŐI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉRE:
A védőnői hivatás az egészségügyi rendszer új struktúrájában, a védőnői szolgálat mint
szervezet megújítása;
A védőnői szakterületi-, szakvédőnői-, licence koncepciók;
Védőnői életpályamodell, humánerőforrás fejlesztés, pályaalkalmasság, -pályaválasztás,
PR és hivatás-marketing, média kommunikáció;
A védőnői szolgálat, szakmai irányítása, mentorálása –igények, szükségletek;
Az egyes védőnői ellátási szakterületek hatékonyságának fejlesztése;
Védőnői szakterületek közötti és egészségügyi szakterületekkel való együttműködés
fejlesztése;
A védőnői felsőoktatás képzés-, továbbképzés fejlesztési, fejlődési irányai;
A védőnői szakterületek kutatás-fejlesztési és minőségügyi perspektívái

JÓ GYAKORLATOK (BEST PRACTICES)
A védőnői ellátási körbe tartozó lakosság egészségi állapotának fejlesztése – tekintettel a
hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, fogyatékkal élő gondozottak fokozott gondozási
szükségleteire, valamint a fokozott járványügyi helyzetre;
A védőnői ellátás módszereinek, tevékenységeinek kiterjeszthetősége az eddigi és további
gondozotti- vagy tevékenységi körökre;
Lakossági egészségkommunikáció, egészségértés fejlesztési lehetőségei a védőnői
szakterületeken;
A védőnői ellátásban, oktatásban, irányításban, mentorálásban és szakfelügyeletben
dolgozók mentálhigiénéjének fejlesztése, lelkiegészségének védelme.

Bírálati szempontok:
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázat általános bevezetőjében megfogalmazottokon
túl az alábbi szempontok figyelembevétele mellett készítsék el a pályamunkát:
a pályamunkákban az alábbi védőnői szakterületek alatt értjük:
o területi védőnői ellátás:
o gyermekek napközbeni intézményi ellátása
o tanköteles korú gyermekek, tanulók iskola-egészségügyi ellátása
o reproduktív egészségfejlesztés, család- és nővédelmi prevenció
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o családvédelmi szolgálat, várandósok válsághelyzete,
o anyatejgyűjtő állomások védőnői feladatai, anyatejadás és fogadás
o kórházi védőnői ellátás
A pályázatot magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon, elektronikusan szükséges
benyújtani.
A Pályázati adatlap sorai tetszőlegesen bővíthetők, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ
adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött, aláírt
dokumentumok pdf formátumban, e-mailen történő megküldését jelenti.

Formai kritériumok:
A normál szintű szöveg sorkizárt, automatikus elválasztással beállított, normál szedésű Times New
Roman 12-es betűmérettel írott szöveg. A pályázat terjedelme: 5-7.500 karakter (szóközökkel)
ábrákkal, grafikonokkal, a mellékletek nélkül. (2000 karakter kb. 1 oldal)
A pályázathoz ábrát, grafikont, képet, szemléltető anyagokat lehet csatolni a GDPR adatvédelmi
követelmények megtartásával.

3. A pályázaton való részvétel feltételei
Azokat a „pályamunkákat, fejlesztési javaslatokat” várjuk, amelyeket a védőnői szolgálat
megújítására rövid-, közép- és hosszútávon a hivatás fejlesztését, a védőnők által érintett lakossági
csoportok egészségi állapotának fejlesztését szolgálják.
A pályázat résztvevője az a természetes személy lehet, aki
-

érvényes nyilvántartási számmal rendelkezik.
a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadta el.
regisztrált a pályázatra.
vele szemben nem áll fenn kizáró ok.

Egy regisztrációval egy személy egy pályaművet adhat be.
Jelentkezés: Jelentkezési lap (1.sz. melléklet) elküldésével lehet, amely tartalmazza az alábbi
adatokat: név/érvényes működési nyilvántartási szám/e-mail cím/telefonszám.

4.

A pályázatból való kizárás esetei

A pályázat kiírója
• pályázatból megtekintés nélkül kizárja a beérkezési határidő után feltöltött pályaművet;
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• kizárhatja a pályázati kiírásban meghatározott kötelező tartalmi és formai
követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaművet;
• kizáró ok továbbá a zsűri döntésének befolyásolására irányuló bárminemű kísérlet.

5.

Szakmai bírálat, kihirdetés, közzététel

A benyújtott pályázatokról egy szakmai zsűri dönt. Az értékelési folyamat során kiválasztják azt
a 3-3 pályamunkát, amelyet a megadott szempontok alapján a legjobbnak tartanak. A zsűri
döntését a pályázat kiírói kötelező érvénnyel elfogadják.
A pályázat eredményével szemben fellebbezésnek helye nincs.
A pályázat elbírálásának ütemezése
A Bíráló Bizottság döntése meghozatalának ideje: 2021. július 9.
A pályázati eredmény kihirdetésének várható ideje: 2021. július 13.
A Kiíró a döntés kézhezvételét követően e-mail-ben tájékoztatja a pályázókat.
6.

A pályázat nyereményei

Mindkét kategóriában, a három legjobb pályamunkát író informatikai eszköz jutalomban részesül.
A szakmai bírálóbizottság által kiválasztott pályamunkák előadás formájában történő bemutatása
a várhatóan 2021.szeptemberében, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége által szervezett
konferencián történik. (Ezen pályázati feltétel elfogadása a 3. sz. mellékletben került rögzítésre.)
A nyereményhez jutás módja: szakmai konferencián ünnepélyes keretek között.

7. A pályázat jellege
A védőnői feladatkörökben dolgozó védőnők részére nyílt, egyfordulós pályázat.
A mellékletek letölthetők: A Magyar Védőnők Szakmai Szövetség honlapjáról.
A pályázattal kapcsolatos további információkat az info@mvszsz.hu; mvszsz@gmail.com
címeken e-mailben lehet kérni.
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1. sz. melléklet

Jelentkezési Lap

Név: ………………………………………………………………………………………………..

Nyilvántartási szám: ……………………………………………………………………………..
E-mail cím:………………………………………………………………………………………….

Telefonszám:………………………………………………………………………………………

Alulírott kijelentem, hogy a pályázati kiírás feltételeit magamra nézve kötelezőnek fogadom el.

Velem szemben kizáró ok nem áll fenn.

Kelt:

…………………………….
pályázó neve/aláírása
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2. sz. melléklet

Pályázati Űrlap

Védőnő neve: *
Levelezési címe: *
Nyilvántartási szám: *
E-mail cím:*
Telefonszám*
weboldal és/vagy
Facebook
Pályázati kategória*
Pályázat címe: *

Pályázat leírása:
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* A csillaggal jelölt mezők kötelezően kitöltendők!
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3. sz. melléklet

Nyilatkozat

Név:………………………………………………………………………………………………..

Nyilvántartási szám: ……………………………………………………………………………..

E-mail cím:………………………………………………………………………………………….

Telefonszám:………………………………………………………………………………………

Alulírott kijelentem, hogy -a pályázati kiírás feltételeként- amennyiben a bíráló bizottság döntése
alapján a pályamunkám eredményesnek minősül, az abban foglaltak előadás formájában történő
ismertetését vállalom 2021 őszén várhatóan a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége által
szervezett konferencián.

Kelt:

…………………………….
pályázó neve/aláírása
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4. sz. melléklet:

Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez

Alulírott,……..………….………………………………………….

(név)

…………………………………………………. ………………………………………. (lakcím)
nyilatkozom arról, hogy az MVSZSZ pályázati kiíráshoz mellékelten elektronikusan rendelkezésre
bocsátott adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban megjelenő személyes adatok
kezeléséhez hozzájárulok.
Kelt: …………………………………

………………………………………
(pályázó aláírása)
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