
Pályázati felhívás 

 

„Tervezd meg Te” címmel  
a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény logópályázatot hirdet. 

 

Te miként látod a Gönyű településen több szociális szolgáltatást magába foglaló 

(idősek klubja, étkeztetés, házi segítségnyújtás) Intézményt? 

Mutasd meg, hogy számodra hogyan jelenik meg az Intézmény tevékenysége! 

Legyél Te, aki felfedezi Intézményünk sokszínűségét, különleges értékeit! 
 

 

2021. január 01-től a család- és gyermekjóléti szolgálat, mint ellátási forma csatlakozik az 

Intézményhez. Ennek kapcsán szeretnénk az Intézményünk arculatát formálni, alakítani, 

melyben nagy segítség és kiindulás lehet számunkra, hogy a gyermek, fiatal korosztály miként 

is látja, gondolkodik, vélekedik az Intézményről, és hogyan tudják mindezt egy logóba sűríteni. 

 

A beérkezett pályamunkákból – két fordulóban - első körben a Gönyűi Szociális 

Alapszolgáltatási Intézmény dolgozói és Idősek Klubja ellátottjai, majd szakmai Bizottság 

elbírálása alapján legjobb pályázati alkotás kerül kiválasztásra.  

 

Pályázati feltételek: 

• A pályázati eljárás nyílt. 

• A pályázat benyújtható papíralapon, vagy számítógéppel, egyéb infókommunikációs 

eszközzel szerkesztett formában. 

• Korosztály: 9-18 éves korig. 

• Csak az első helyezett kap díjat. 

• Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet. 

• A pályázaton nevezési díj nincs, minden pályázó részvétele ingyenes. 

• A pályázat egyfordulós. 

 

 A pályázat benyújtásának határideje: 

2020. október 30. 

 

Pályázat díja:  

15.000 forint értékű ajándékcsomag. 
  

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia: 

• az elkészült pályaművet, 

• pályázó nyilatkozatát, 

• a pályázó jelentkezési lapját. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény címére 

történő megküldésével (9071 Gönyű, Bem József utca 23.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázat címét: „Tervezd meg Te!”. 

• Elektronikus úton Pákozdi Ramóna intézményvezető részére a 

pakozdi.ramona@idosgondozasgonyu.hu e-mail címen keresztül. 



 

A szükséges dokumentumok letölthetők a www.gonyu.hu felületéről.  

 
Had adjunk pár ötletet a logó üzenetéhez! Érdemes megismerkedned a Gönyűi Szociális 

Alapszolgáltatási Intézménnyel, melyre lehetőséged nyílik a www.idosgondozasgonyu.hu, 

vagy a www.gonyu.hu felületen, facebook oldalunkon is ránk találsz. Fontos a humanitárius 

szakma védjegyeit is átgondolni, mint az emberiesség, együttérzés, segítés, támogatás, szociális 

érzékenység, egymásfelé fordulás és a sor végtelenségig folytatható.  

 

Az eredményhirdetés és a díjátadás időpontjáról, helyszínéről a díjazott értesítést kap. Ezen a 

napon bemutatásra kerül a nyertes pályázat.  

 

Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes pályamunkát változtatás nélkül 

felhasználja, vagy annak alapján készítse el a végleges változatot. Amennyiben nem születik 

olyan pályamű, ami alkalmas a felhasználásra, az első, legjobb pályamunkának járó díjat abban 

az esetben is kiosztjuk.  

 

További információ kérhető Pákozdi Ramóna intézményvezetőtől az alábbi elérhetőségeken:  

+3620/377-9987, vagy a pakozdi.ramona@idosgondozasgonyu.hu.  
 

 

 

Pályázz, tedd próbára kreativitásodat! 
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