AZ ENDOMETRIÓZIS NAGYKÖVETE PÁLYÁZAT

LEÍRÁS
2018-ban, az Endometriózis Világnaphoz kapcsolódóan az „Együtt könnyebb” Női
Egészségért Alapítvány - a hagyománynak megfelelően – újra átadja az „Endometriózis
nagykövete” díjat. A díj odaítélésével évről-évre a legnagyszerűbb orvosokat,
szakdolgozókat, intézményeket, civil szerveződéseket, önsegítő csoportokat vagy alternatív
gyógyászokat kívánja elismerni, akik az előző évben az érintettek szerint nagyban
hozzájárultak az endometriózissal küzdők gyógyításához, kezeléséhez, illetve támogatásához.
A díj elnyeréséhez pályázat útján lehet hozzájutni. Jelöltet bárki állíthat, akinek személyes
érintettsége van endometriózisban.
AZ "ENDOMETRIÓZIS NAGYKÖVETE” DÍJ

A PÁLYÁZAT CÉLJA, HÁTTERE
Az év ”Endometriózis nagykövete” pályázatot azzal a céllal hívtuk életre, hogy lehetőséget
teremtsünk az országban tevékenykedő azon orvosok, szakdolgozók, intézmények, civil
szerveződések, önsegítő csoportok vagy alternatív gyógyászok kiemelkedő munkájának
elismerésére és társadalmi nyilvánosság előtti bemutatására, akik az előző évben az érintettek
szerint nagyban hozzájárultak az endometriózissal küzdők gyógyításához, kezeléséhez, illetve
támogatásához.
PÁLYÁZATI SZAKASZOK, HATÁRIDŐK
Pályázat meghirdetése: 2018. február 26.
Jelöltállítási időszak/Közönségjelölés: 2018. február 26 – március 11. éjfélig
Közönségszavazás: 2018. március 14-21.
Ünnepélyes díjátadó időpontja: 2018. március 24. az Endometriózis Világnapon

MILYEN PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁKBAN INDÍTHATÓ JELÖLÉS?
A pályázaton egyéni és szervezeti kategóriában lehet jelölteket állítani.

KIK JELÖLHETNEK A PÁLYÁZATON?
Jelöltet bárki állíthat, akinek személyes érintettsége van endometriózisban. A pályázatban
kérjük megjelölni az érintettséget.
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A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA
A pályázat kiírója az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány, amely szervezet
elhivatott az egészséges életmód és a nőiség támogatása irányában. Az Alapítvány kiemelt
célja, hogy felhívja a figyelmet az endometriózis veszélyeire és az időben történő
diagnosztizálás jelentőségére, továbbá szakértőkkel karöltve nyújtson segítséget az
endometriózissal küzdő nők számára.

KI JELÖLHET AZ „ENDOMETRIÓZIS NAGYKÖVETE” PÁLYÁZATON?
Személyt, illetve szervezetet bármely magánszemély jelölhet, aki saját kezelésének,
gyógyulásának történetét megírja és azt a meghatározott jelölési időszakon belül a
1022 Budapest, Felvinci út 25. 2/2 címre beküldi az „Együtt könnyebb” Női Egészségért
Alapítványnak címezve.

A JELÖLTÁLLÍTÁS MENETE
Az érvényes jelölés feltétele, hogy a jelölő saját gyógyulásának vagy kezelésének
történetét minimum fél, maximum 2 oldal terjedelemben megírja és azt a jelöltállítási
időszakon belül postai úton, az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány 1022
Budapest, Felvinci út 25. 2/2 címére beküldi.
A beküldendő történettel kapcsolatban alapvető elvárás, hogy írója a jelölt emberségét,
példaértékű hozzáállását és emberi értékeit egy valós szituáción keresztül, a lehető legszebben
és leghitelesebben mutassa be. Minden évben az adott év legjobb teljesítményei versenyeznek
egymással, ezért a 2017-es pályázaton csak olyan történettel lehet érvényes jelölést
kezdeményezni, amely ténylegesen a 2017-es évhez kötődik (hosszan tartó, akár éveken
átnyúló kezelések esetén is van lehetőség a történet beküldésre, ezekben az esetekben a
történetnek a 2017-es évre vonatkozóan konkrét utalást, részletet kell tartalmaznia). A
pályázat a 2017-es év során megtapasztalt, az endometriózisban érintettek által is elismert
különleges emberi és szakmai teljesítmények elismerését célozza. A jelölőknek lehetőségük
van arra, hogy ugyanabban a pályázati évben történeteikkel akár több személyt és/vagy
szervezetet is jelöljenek. Fontos azonban, hogy egy történettel csak egy személyt/szervezetet
lehet jelölni!
A jelöltekről szóló történetek a pályázat elektronikus felületein (www.noiegeszsegert.hu,
www.facebook.com/noiegeszsegert, https://www.facebook.com/endometriozismagyarorszag)
kerülhetnek bemutatásra.
Nem jelölhetők az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány és annak alapítói, azok
közeli hozzátartozói és az alapítványba bejelentett alkalmazottak sem.
A pályázatot a következő címre kell megküldeni: az „Együtt könnyebb” Női Egészségért
Alapítvány, cím: 1022 Budapest, Felvinci út 25. 2/2
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A pályázat leadásakor a betegtörténettel együtt a következő adatokat szükséges
megküldeni:
– a jelölő pontos neve (a történetek jelölőinek nevét a vonatkozó adatkezelési szabályok
tiszteletben tartása okán semmilyen formában nem hozzuk nyilvánosságra)
– a jelölő telefonos, e-mail elérhetősége és postacíme,
– a jelölt személy/szervezet pontos neve, foglalkozása/tevékenysége, titulusa, telefonszáma, email elérhetősége.
A fenti adatok hiányában a pályázat szervezői a jelölővel és a jelölttel nem tudják
felvenni a kapcsolatot, így a jelölés nem lesz érvényes!
A pályázati jelölés érvényességéhez a betegtörténettel együtt a következő nyilatkozatokat
szükséges megküldeni:
– a pályázat 2. számú melléklete szerinti aláírt jelölői nyilatkozat egy eredeti példányban a
személyes adatok és a történet felhasználásról;
– a pályázat 3. számú melléklete szerint aláírt jelölti nyilatkozat egy eredeti vagy másolati
példányban (akár e-mailen szkennelt formában megküldve a papír alapú pályázattal
egyidejűleg: palyazat@noiegeszsegert.hu), amellyel a jelölt hozzájárul a pályázati
szerepléshez.
A jelölő kizárólagosan felelős azért, hogy beszerezze a jelölt személy érvényes hozzájárulását
a pályázatban való részvételhez és az adatai nyilvános közzétételéhez.
A Szervezők minden beérkezett jelölést e-mailben visszaigazolnak. Amennyiben a jelölő a
beküldött jelölésről 48 órán belül nem kap visszaigazolást, kérjük, jelezze azt
info@noiegeszsegert.hu e-mail címen! Köszönjük!
A megadott beküldési határidőn túl beérkező jelölések semmilyen körülmények között nem
tekinthetők érvényesnek!
Zsűri
1. Forró Csilla, „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány, Kuratórium alelnöke
2. Kulcsár Hajnal, HáziPatika.com, főszerkesztő
3. Urbán-Váradi Alexandra – For Her blog, blogger
A BEÉRKEZETT JELÖLÉSEK ÉRTÉKELÉSE
A jelöltekről a pályázat zsűrije és a nagyközönség közösen döntenek.
A pályázatok beérkezését követően a zsűri átolvassa a pályázatokat, majd a zsűritagok
felállítják saját rangsorukat, ezek összesítéséből áll össze az első 3 helyezett.
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Minden egyes jelölést, elsősorban az emberi és társadalmi szempontokat mérlegelve
értékelnek a zsűritagok, nagy hangsúlyt fektetve a történetben leírt karakter/szervezet és a
méltatás leírására. Az értékelés szempontjai között szerepel továbbá, hogy hány
betegtörténettel került a 2017-es jelöltek közé.
A nagyközönség a zsűri által felállított rangsort az internetes voksolás során saját
szavazataival tetszőlegesen befolyásolhatja: megerősítheti azt, vagy akár az ellenkezőjére is
fordíthatja.
A nagyközönség bevonásával zajló internetes közönségszavazáson kizárólag a zsűri által
döntőbe juttatott három történet vehet részt. Fontos szabály, hogy a közönségszavazás teljes
ideje alatt mindenki csak egyszer adhat le voksot.
DÍJ
Vándor díj
ADATVÉDELEM
Az alapítvány a pályázat során megadott, a jelölőre és a jelöltre vonatkozó személyes adatokat
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben foglaltak betartásával kezeli. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos
adatvédelmi tájékoztató az 1. számú mellékletben található. KÉRJÜK A PÁLYÁZAT
LEADÁSA ELŐTT AZT OLVASSA EL FIGYELMESEN.
SZERZŐI JOG
A pályázat beküldésével a pályázó a beküldött történet vonatkozásában felhasználási jogot ad
arra, hogy azt a www.noiegeszegert.hu, a www.facebook.com/noiegeszsegert , valamint a
https://www.facebook.com/endometriozismagyarorszag oldalakon közzétegye ellenérték
szolgáltatása nélkül az „Endometriózis nagykövete” díj pályázatának időtartama alatt, illetve a
nyertes történetet a hivatkozott weboldalakon megjelenítse időbeli korlátozás nélkül. A
pályázatban található történet nem tartalmazhat többek között (a) szerzői jogi oltalom alá eső
művet, kivéve a pályázó saját művét; (b) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a
valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket,
illetve egyéb, harmadik személyek jogait potenciálisan sértő tartalmakat; (c) reklámot.
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