PÁLYÁZATI KIÍRÁS
I.
A pályázat címe

Innovatív védőnő
Szakmai esettanulmányok a védőnői számítógépes gyakorlatban
II.
A pályázat kiírója
VITAREX STÚDIÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1114 Budapest, Bartók Béla út 77. III/3.
III. A pályázat célja
A pályázat kiírójának célja, hogy összegyűjtse és elemezze a védőnői tevékenység ellátása során
szerzett egyedi tapasztalatokat és a szakmai szempontból kiemelkedőnek minősülő
esettanulmányokat, illetve azokat gyakorlati képzés keretében megismertesse a
felsőoktatásban résztvevő védőnő hallgatókkal.
A kiíró szándéka az egészségtudományi karok védőnő szakos hallgatóinak történő
segítségnyújtás, melynek keretében bemutatható a szakmai kihívások kreatív kezelése a
számítógépes programok és rendszerek megfelelő alkalmazásával.
IV. A pályázat tárgya
(pályamű)
A „Stefánia Védőnői Nyilvántartó Rendszer” üzemeltetője pályázati kiírást kíván honlapján
közzétenni
„Innovatív védőnő - Szakmai esettanulmányok a védőnői számítógépes gyakorlatban ” címmel,
mely pályázaton résztvevők közül a kiemelkedő pályamunkákat az egészségügyi
felsőoktatásban résztvevő hallgatók gyakorlati képzését támogató oktatási anyagként kívánja
bemutatni.
A pályázat során olyan pályázatokat vár a kiíró, melyben:
▪
▪
▪

a pályázó saját tapasztalatát megosztva szakmai kihívását ismerteti,
melyben szakmai tudását eredményesen ötvözte számítógépes ismereteivel, és
kihasználta a rendelkezésére álló informatikai rendszer lehetőségeit.

A pályázó feladata, hogy részletesen ismertesse a munkája során felmerült szakmai problémát,
mint megoldandó feladatot, majd mutassa be a megoldáshoz vezető folyamatot.
Az egyes pályaművekre legfeljebb 440 pont adható.
Az egyes pályaművek elsősorban egészségügyi/védőnői szakmai szempontból, másodsorban
pedig informatikai/rendszer használati szempontból kerülnek értékelésre.
Ennek megfelelően:
▪
▪
▪

A pályamunkák szakmai bírálatát 6 fős bírálóbizottság látja el.
A szakmai bírálóbizottságból 4 fő az egészségügyi szempontok (max. 4*100 pont),
2 fő az informatikai szempontok (max. 2*20 pont) alapján látja el megbízatását.
V. A pályázat jellege

Foglalkoztatási jogviszonyban álló védőnők részére nyílt, egyfordulós, jeligés1 pályázat.
VI. A pályázat formája
Jeligés
VII. A pályázat nyelve
Magyar
VIII. A pályázaton való részvétel feltételei
A pályázat résztvevője az a természetes személy lehet, aki
▪
▪
▪
▪
▪

érvényes működési nyilvántartási számmal rendelkezik;
kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik;
a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadta el;
regisztrált a pályázatra;
vele szemben nem áll fenn kizáró ok.

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

a pályázó a nevét és elérhetőségeit nem tünteti fel a pályázati anyagon, csak egy jeligét ad meg. Így a pályázat
elbírálói nem fogják tudni, ki a pályázó, ergo nincs diszkrimináció. A jelentkezési lapon történik ennek
feltüntetése, mely nem kerül az elbírálók elé. Az elbírálók CSAK és kizárólag a pályázati anyagot ismerhetik.
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IX. A pályázatból való kizárás esetei
A pályázat kiírója
•
•
•

pályázatból megtekintés nélkül kizárja a beérkezési határidő után feltöltött pályaművet;
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.
X. A pályamű feltöltendő tartalma

A pályázati dokumentáció, a regisztrációt követően, Word formátumban, jeligével,
oldalszámozva, a pályázat kiírója által megadott eset.tanulmany@vitarex.hu e-mail címre
küldendő el. A pályamű a jeligén kívül nem tartalmazhat semmilyen más adatot a pályázóról.
Az esettanulmány felépítésénél az alábbi szerkezetet kérjük követni:
1) Bevezetés: a választott téma indoklása, pontos lehatárolása,
A választott eset/a védőnői tevékenységet érintő tágabb problémakör többszempontú
ismertetése, kitérve a probléma hátterének bemutatására a helyzetismertetésére és annak
lehetséges következményeire is
-

anamnézis felvétel,
az eset részletes bemutatása - demográfia, biometriai adatok, szociális, emocionális,
mentális fejlődés, kiemelten a mozgás, beszéd, játék tevékenységre
Védőnő által végzett tevékenységek bemutatása - családlátogatás tartalma,
tanácsadások tartalma, gyakorisága visszamenőleg addig amíg az az adott probléma
szempontjából releváns
2) A választott eset/a védőnői tevékenységet érintő megoldási lehetőségek felvázolása
- gondozó team együttműködése, vagy erre irányuló javaslat
3) A vizsgált probléma vagy eset tényleges megoldására tett végső intézkedések, az
adott megoldás választásának indokai (Miért az adott megoldást választotta?)
4) Összefoglalás
Melyben kiemelésre kerülnek a főbb problémák, célok (rövid és hosszú távon),
tervek a megoldásra, visszacsatolás, ellenőrzés
5) Hivatkozások jegyzéke.
XI. A pályamű formai követelményei

A pályamunkát
▪
▪

Word dokumentumként kérjük elkészíteni,
másfeles sorközzel, 12-es betűmérettel,

▪

Arial betűtípussal.

A minimum terjedelem 5 A4-es oldal, felső korlát nincs.
Szavak száma összesen: kb. 1500-3000 szó
XII. Szakmai bírálat
A szakmai bírálat egy fordulóban történik, a pályázati célban megfogalmazottak mérlegelésével.
A bírálat fontosabb szempontjai
•
•
•

•
•
•
•
•

A zsűri a pályázat elbírálásakor alapvetően a kiíró által kitűzött célokat, szándékot szem
előtt tartva mérlegeli pályaműveket;
Viszony és összhang a védőnői feladatok és a számítógépes, informatikai ismeretek
között;
Az esettanulmány választott témájának védőnői hivatással kapcsolatos relevanciája,
jelentősége, védőnői jó gyakorlat megfogalmazása, A választott problémamegoldási
lehetőség újszerűsége
Az esettanulmányban bemutatott eset/probléma bemutatásának kidolgozottsága,
Az esettanulmányban felvázolt probléma megoldási lehetőségeinek szakmai
megalapozottsága
Az esettanulmányban az informatikai megoldások megjelenése
Formai követelmények: Az esettanulmány strukturáltsága, stílusa
A zsűri tagjai szakmai kompetenciájuknak megfelelően bírálják el a pályaműveket,
XIII. A zsűri tagjai

A zsűri tagjait a pályázat kiírója kéri fel.
A zsűri tagjai:
•
•
•
•
•
•

Harjánné Dr. Brantmüller Éva
Kissné Dányi Éva
Kormos-Tasi Judit
Tobak Orsolya
Czeiszing Péterné
Dörflinger Csaba
XIV. A pályázat eredménye

Amennyiben a zsűri eredményesnek ítéli a pályázatot, egy I., egy II. és egy III. díjat oszt ki
fenntartva a jogot arra, hogy az első három helyezetten túl indokolt esetben különdíjat is ad.
A zsűri döntését a pályázat kiírói kötelező érvénnyel elfogadják.
A pályázat eredményével szemben fellebbezésnek helye nincs.

XV. A pályázat díjazása
A pályázat összdíjazása bruttó 350.000,-Ft, /+ különdíj/ mely összeg az alábbiak szerint kerül
szétosztásra:

•

• I. helyezett: 150.000,-Ft értékű utalvány
• II. helyezett: 120.000,-Ft értékű utalvány
• III. helyezett: 80.000,-Ft értékű utalvány
különdíjazottak: maximálisan 2 pályamű fejenként 50.000.- Ft értékű utalvány

A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy a díjazás összege minden esetben bruttó
összeget takar. A díjazás összege utáni adózásra minden esetben a vonatkozó és hatályos
magyar jogszabályok szerint történik.
XVI. Felhasználási jogok
A jelentkezési lap aláírásával és beküldésével a pályázó kifejezetten elfogadja, tudomásul veszi,
illetve hozzájárul ahhoz, hogy
•
•

a részt vevő pályaműveket a pályázat kiírója anonimizált oktatási anyagként
megjelenthesse.
a díjazott pályaművek szerzőinek nevét a pályázat kiírója honlapján közzé tegye.

A jelentkezési lap aláírásával és beküldésével a pályázó kifejezetten elfogadja és tudomásul
veszi, hogy pályaművének felhasználásából eredően semmilyen jogcímen nem jogosult
díjazásra.
XVII. A pályázat benyújtásának határideje
2019. december 01. 24:00 óra
XVIII. A pályázat benyújtása
A jelentkezési lapot és a pályázatot az eset.tanulmany@vitarex.hu e-mail címre kell elküldeni.
Minden beérkezett pályázatot rendszerünkben regisztrálunk, melyről a pályázó által megadott
e-mail címre visszaigazolást küldünk. Amennyiben visszaigazolás nem érkezik, feltétlenül
érdeklődjön a eset.tanulmany@vitarex.hu címen.
XIX. A pályázat elbírálásának ütemezése
A pályázati eredmény kihirdetésének várható ideje: 2019. december 15.
A pályázati eredmény kihirdetésének helye a https://www.vitarex.hu/palyazat honlap, illetve a
pályázat I., II. és III. helyezettje, valamint az esetleges különdíjasok elektronikus értesítő levelet
kapnak.

XX. Pályázati tájékoztatás
A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy egy adott pályaművel csak és kizárólag egyszer
pályázhat a pályázó. A pályázó a jelentkezési lap beadásával igazolja, és kifejezetten úgy
nyilatkozik, hogy a pályázaton való részvétele harmadik személy jogait nem sérti, illetve minden
érintett harmadik személytől a pályázatban való részvételre írásbeli felhatalmazással
rendelkezik.
A pályázó szavatolja, hogy pályaműve egyéni és eredeti jellegű, harmadik személynek nincs
olyan joga, amely a pályázat kiíróját a pályamű esetleges felhasználásában korlátozná vagy
megakadályozná. A pályázó által tett nyilatkozatok valódiságát a pályázat kiírója nem köteles
ellenőrizni, és azok pályázó általi megszegéséért a felelősségét teljes mértékben kizárja, a
felelősség pályázót terheli.
A pályázó a jelentkezési lap aláírásával és benyújtásával tudomásul veszi, hogy a jelentkezési
lap, a pályázati kiírás, valamint a pályázati szabályzat egységet képez. Ebből adódóan a
jelentkezési lap aláírásával és beküldésével a jelentkezési lapban, a pályázati kiírásban, valamint
a pályázati szabályzatban foglaltakat megérti és tudomásul veszi, az azokban foglaltakat magára
kötelezőnek ismeri el, ebből következően azok tartalmával és következményeivel kapcsolatosan
utóbb kifogást, illetve bármely jellegű egyéb igényt nem támaszt, ezen jogairól a jelentkezési
lap aláírásával.
A pályázó a jelentkezési lap aláírásával és beküldésével önkéntesen, kifejezetten és
visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályázó által megadott
valamennyi adatot a pályázat céljának elérése érdekében és azzal összefüggésben kezelje,
valamint a pályaművel esetleges felhasználásával kapcsolatosan illetékes harmadik személyek
részére kiadja.
A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy benyújtott pályázatokat, amelyek nem
kerültek díjazásra, a pályázat beküldési határidőtől számított 12 hónap elteltével a Vitarex Kft.
megsemmisíti. Erre való tekintettel a pályaművek pályázó részére történő visszaszolgáltatásra
lehetőség nincs.
A pályázó a jelentkezési lap aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a pályázattal
kapcsolatos esetleges jogviták tekintetében a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az
irányadók, illetve a magyar joghatóság kerül kikötésre.
A pályázattal kapcsolatban az eset.tanulmany@vitarex.hu e-mail címen lehet kérdéseket feltenni
2019.11.25-ig. A kérdések e-mailben a kérdés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül
kerülnek megválaszolásra.
Budapest, 2019. szeptember 15.
____________________________________
VITAREX STÚDIÓ Kft.
Gulyás György
ügyvezető

1.sz. melléklet

JELENTKEZÉSI LAP

Név: ...............................................................................................................................................

Érvényes működési nyilvántartási szám: ......................................................................................

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

Telefonszám: .................................................................................................................................

Jelige: .............................................................................................................................................

Alulírott pályázó kijelentem, hogy a pályázati kiírás feltételeit magamra nézve kötelezőnek
fogadom el.
Velem szemben kizáró ok nem áll fenn.

Kelt: ……………….

________________________
pályázó neve/aláírás

