Együtt, közösen
BM-17-0041
A Váltó-sáv Alapítvány Hírlevele
2018. február
Tisztelt Kollégák, Partnereink, Barátaink és Ismerősünk!
Rendszeresen megjelenő Hírlevünkkel tájékoztatjuk ismerőseinket/együttműködő partnereinket,
szakmai szervezeteket, Önöket az Alapítványunk (Váltó-sáv Alapítvány) életében jelentőséggel
bíró eseményekről, hírekről.
Tisztelettel kérjük Önt, hogy esetleges kérdéseit, észrevételeit az alapitvany@valtosav.hu e-mail
címen juttassa el számunkra. Illetve ugyanitt jelezheti azt is, amennyiben a jövőben nem szeretné,
hogy Hírlevelünket eljuttassuk Önnek.
1. A Váltó-sáv Alapítvány nyertes projektjei
A Váltó-sáv Alapítvány az Együtt, közösen projekt mellett az elmúlt hónapokban több, nyertes
pályázati program lebonyolítására kapott lehetőséget:
TRANSZPORTER. Tudásmegosztás transznacionális együttműködésben (EFOP-5.2.2-17-201700019) - projektidő: 2018.01.01. - 2019.12.31.
TranzitÚt. Képzési és foglalkoztatási program Nógrád megyében (GINOP-5.1.4-17-2017-00011) projektidő: 2018. 02. 01. – 2019. 07. 31. A Váltó-sáv Alapítvány konzorciumi partner, főpályázó a
A Háztartások Foglalkoztatásért Alapítvány
Csomópont Kalocsán (a CsóKa-program): közösségfejlesztés és hátránykompenzáció (EFOP1.3.7-17-2017-00067) - projektidő: 2018. 02. 01. - 2020. 01. 31. A Váltó-sáv Alapítvány
konzorciumi partner, főpályázó a Magyar Pünkösdi Egyház
HulladékÚt (Földművelésügyi Minisztérium (FM-LSZF/2017-01) - projektidő: 2017. 10. 01. –
2018. 03. 31.
A Nagy Háború (KKETTKK 2017/P04/5/7/006) - projektidő: 2017.11.01. - 2018.03. 31.
LépésVáltás: egészségfejlesztés/drogprevenció a büntetés-végrehajtásban (KAB-ME-17-KMR-C25812) - projektidő: 2017. 10. 01. – 2018. 06. 30.
BEVÁLTÓ – Egészségfejlesztés az iskolában (KAB-ME-17-KMR-A/B-25905) - projektidő:
2017. 10. 01. – 2018. 06. 30.
A projektek részben büntetés-végrehajtási intézetekben, részben pedig szabadulás után és/vagy
külső színtéren zajlanak.
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2. A Váltó-sáv Alapítvány pályázatot hirdet fogvatartottak számára
LÉLEKVETÉS
A Váltó-sáv Alapítvány (továbbiakban VSA, www.valtosav.hu) deviáns, hátrányos
helyzetű/marginalizált, veszélyeztetett csoportok és azok hozzátartozói; továbbá szociális
hátrányos helyzetűek, bűnelkövetők, szenvedélybetegek, fogvatartottak és szabadultak társadalmi
és munkaerő-piaci (re)integrációjával foglalkozó, országosan működő, civil, professzionális segítő
szervezet.
A Váltó-sáv Alapítvány pályázatot hirdet fogvatartottak számára LÉLEKVETÉS címmel az
áldozattá válás megelőzése céljából. Írásos műveket és képzőművészeti alkotásokat várunk,
amelyek olyan történetet, mesét, életútbeli részletet, bűncselekménnyel/áldozattal kapcsolatos
érzést, érzelmet, bocsánatkérést, magyarázatot vagy bármit, ami releváns a címmel műalkotás/írás formájában rögzítenek és/vagy dolgoznak fel; praktikus tanácsokkal, szemléletes
történetekkel és életutakkal célozva és megvilágítva a témát. Mindez a bűnelkövetők részéről lehet
szimbolikusan jóvátétel is, lélekben mindenképpen. Valószínűsíthetően vannak olyan elemek
áldozattá válás esetén, melyek figyelemmel, körültekintéssel, ismerettel kiküszöbölhetők. Az
alkotásoktól az erre való figyelemfelhívást és fókuszt várjuk, jelen esetben olyan résztvevő
alkotóktól (=bűnelkövetők), akiket a témában még nem kérdeztek meg, de tapasztalatuk hitelessé
teszi őket. Lehetőséget kapnak arra, hogy speciális tudásukat a többségi társadalom érdekében,
védelmi mechanizmusainak fejlesztése végett használják fel.
A fogvatartottak számára a pályázat lehetőséget nyújt önmaguk, alkotásaik, gondolataik
megmutatására a témában, a "lélektvetésre", továbbá pénzbeli díjak megszerzésére is.
A pályázat címe: LÉLEKVETÉS
A pályázók köre: magyarországi büntetés-végrehajtási intézetben lévő fogvatartottak.
A pályázat kategóriái: jelen pályázat keretében a következő kategóriákban lehet pályázni:
1. Irodalmi alkotások / írásos művek
2. Képzőművészeti alkotások (bármilyen technikával készített)
Az egyes kategóriákon való részvétel feltételei:
1. Irodalmi alkotások / írásos művek
A kategórián belül pályázni lehet vagy egy novellával (terjedelmét tekintve nem haladhatja meg a
20 oldalt, A/4 lapon), ill. max. 5 darab lírai alkotással (vers). A kategórián belül nem szerepelhet
regény vagy egyéb, hosszabb lélegzetű epikai alkotás vagy dráma (ide sorolandó a verses regény,
drámai költemény is!).
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2. Képzőművészeti alkotások (bármilyen technikával készített)
A kategórián belül pályázni lehet maximum 70 x 50 cm méretű, festészeti/grafikai technikával
készített alkotással, maximum 3 darabbal. Egyéb technikával készített tárgy esetén max. 25 x 25 x
25 cm méretű, saját készítésű szabadon választott technikával előállított kis méretű tárggyal
(használati vagy díszítésre szánt, stb.), maximum 3 darabbal lehet pályázni.
Egy pályázó mindkét kategóriában indulhat.
A pályázat elbírálása:
A pályázati anyagok előválogatáson vesznek részt, a legsikeresebb alkotásokból online tartalmú
összeállítást szerkesztünk.
Mindkét kategóriában (összevont) díjazás lesz, az első három legjobb alkotást a következő
díjazásban részesül:
I.
II.
III.

díj: 15. 000.- Ft
díj: 10.000.- Ft
díj: 5.000.- Ft

Az elnyert összeg az érintett fogvatartott letéti számlájára kerül jóváírásra.
A pályázat benyújtásának módja és menete:
A pályaműveket mindkét kategóriában 2018. 02. 28-ig egyedi azonosítóval ellátva a mellékelt
adatlap kitöltésével együtt kell az adott büntetés-végrehajtási intézet arra kijelölt reintegrációs
tisztjének leadni.
Minden egyes pályázati műhöz külön adatlap kitöltése szükséges.
Kérjük, hogy a bv. intézetek részéről kijelölt munkatársak – a pályaművek benyújtásának
határidejét követően szíveskedjenek felvenni a Váltó-sáv Alapítvánnyal a kapcsolatot a
pályaművek
elszállításának/eljuttatásának
egyeztetése
céljából.
Elérhetőség:
alapitvany@valtosav.hu, +36 1 352-6755, 70-362-7163.
A bírálat határideje: 2018. 03. 20. Az eredményről levélben értesítjük a pályázót és a büntetésvégrehajtási intézetet.
A díjak átadásának várható határideje: az előzetes tervek alapján 2018. 04. 05-ig. A díjazásról
levélben értesítjük a fogvatartottakat és az adott intézetet, az átadás módjáról pedig akkor
tájékoztatjuk a nyerteseket.
Az online tartalom kialakításának, a pályaművek összeszerkesztésének határideje: 2018. 03. 31.
Minden érdeklődőt, pályázót várunk szeretettel!
Üdvözlettel:
A Váltó-sáv Alapítvány munkatársai

