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Pályázati lehetőségek középiskolák részére  

 

A Köz-Pont Ifjúsági Egyesület 2001-ben jött létre Debrecenben, azóta egy regionális 

szinten meghatározó ifjúsági szervezetté nőtte ki magát. Jelenleg 10-30 év közötti 

fiatalokkal foglalkozunk elsődlegesen az Észak-Alföldi régióban, de több projektben 

országosan is érintettek vagyunk. A szolgáltatási palettánk igen bő, szerepelnek benne 

tréningek, képzések, önkéntes -és gyakornoki programok, ill. ifjúsági kulturális és sport 

programok egyaránt. Három ifjúsági irodát működtetünk: Debrecenben, Szolnokon és 

Nyíregyházán.  

Az elmúlt másfél évtizedes működésünk során kiemelt figyelmet fordítottunk az 

iskolákkal, civil szervezetekkel és az állami szervekkel való együttműködések 

kialakítására.  

Célunk a jó gyakorlatok terjesztése, ennek érdekében a legjobb pályamunkákat szakmai 

rendezvényeinken, elektronikus felületeinken, és kiadványainkban közzé tesszük.  

 

Közeli határidejű pályázatok: 

 

Pályázat neve: Janus Pannonius Díj  

Pályázat célja: Alkotópályázat. A Janus Pannonius Díj Alapítvány 

névadója, Janus Pannonius magyar költő emlékének megőrzését és a vele kezdődő 

nemzeti költészetünk hagyományainak ápolását szem előtt tartva zenei-irodalmi 

pályázatot hirdet.  

Pályázók köre: bárki 

Beadási határidő: 2021.03.31. 

Bővebb információ:  

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/c59f3ddc1e2f20e

8c1258675006175f6?OpenDocument 

 

 

Pályázat neve: Szabad a slam! Mindenkinek - az Eötvös10 slam poetry pályázata  

Pályázat célja: Alkotó pályázat  

Pályázók köre: Pályázhat: mindenki, aki elmúlt 14 éves, középiskolás, gimnazista vagy 

egyetemista, magyar nyelven alkot és ad elő.  

Beadási határidő: 2021. március 31.  

Bővebb információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/5c5af31f73e34c4f

c12586680067f9c2?OpenDocument 
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Távoli határidejű pályázatok: 

 

Pályázat neve:  Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért díj 

Pályázat célja: A tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző szakemberek, 

tehetségsegítők és tehetséggondozó szervezetek erkölcsi és anyagi elismerése. 

Pályázók köre: A tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző magyarországi és 

határon túli magyar vagy magyarországi nemzetiségi köznevelési intézményben dolgozó 

pedagógusok, gyógypedagógusok, szakoktatók, felsőoktatásban dolgozó oktatók, civil 

szervezetek tehetségsegítői és a tehetséggondozás területén működő szervezetek 

jelölhetők, akik oktatják, nevelik, segítik a gyermekeket, tanulókat, fiatal tehetségeket  

Beadási határidő: 2021.04.09. 

Bővebb információ:  

https://tehetseg.hu/aktualis/bonis-bona-nemzet-tehetsegeiert-dij-0 

 

 

 

Pályázat neve: Informatika a köz szolgálatában 2021  

Pályázat célja: A pályázat célja: Lehetőséget teremteni a közt szolgáló szervezetek és 

az általuk fenntartott intézmények számára, számítógépparkjuk bővítésére ASP, E-

recept, E-napló kompatibilis asztali számítógépeket tartalmazó számítógépes 

szolgáltatáscsomagok által, illetve segíteni a meglévő elavult számítógépek és 

operációs rendszerek korszerűre váltását akár Intel Core i7-es, SSD meghajtót 

(gyorsabb indítást és működést biztosító eszközt) is tartalmazó számítógépekre, akár 3 

év teljes körű garanciával. 

Kiegészíthető a pályázat továbbá NOTEBOOK-okkal, monitorokkal, a pályázatban igényelt 

számítógépek darabszámától függetlenül.  

Pályázók köre: Közigazgatás (Kormányhivatal, polgármesteri hivatal, 

önkormányzat, kistérségi társulás, kamara, köztestület és intézményeik stb.) 

2. Egészségügy (kórház, rendelőintézet, háziorvosi rendelő, szakorvosi rendelő stb.) 

3. Oktatás, nevelés (köz és felsőoktatás, felnőttoktatás, óvoda stb.) 

4. Szociális/közösségi tevékenységek (idősek otthona, gyermekotthon, polgárőrség, 

könyvtárak, szakszervezetek, művelődési és közösségi házak, klubok, 

szenvedélybetegekkel foglalkozók stb.) 

5. Egyházak, vallási egyesületek (vallási, hitéleti tevékenységek) 

6. A fenti tevékenységek valamelyikével foglalkozó, vagy ilyen létesítményt 

működtető, támogató szervezet (alapítvány, egyesület, köztestület, gazdasági 

társaság, közhasznú kft stb.) 

7. Bármely NEM profitorientált szervezet (függetlenül tevékenységi körétől pl. 

sportegyesületek, alapítványok stb.)  

Beadási határidő: 2021.04.11. 

Bővebb információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/316a7dc18a75c86

2c1258691005c31d2?OpenDocument 

 

 



KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 

  Postacím: 4030 Debrecen, Erdei Ferenc utca 16. 

Irodáink címe: 4026 Debrecen, Péterfia utca 18. 

4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 25. 
5000 Szolnok, Ady Endre utca 28./A. 

  
Számlaszám: 11600006-00000000-03381364 

Adószám: 18562783-2-09 

www.kozpontegyesulet.hu 

Pályázat neve: Bohócdoktor Rajzpályázat 2021 - Alkotásra Fel  

Pályázat célja: A cél, hogy az ifjúság körében az egészséges életmódot és a pozitív 

gondolkodást népszerűsítse. A pályázók a gyógyítás, betegség, gyógyulás, optimizmus, 

összefogás témájában mutathatják be alkotásaik révén ötleteiket és gondolataikat, 

megjelenítve a pályázatban a Mátrix Közhasznú Alapítvány Gyógyító Bohócdoktorai 

segítségnyújtásának fontosságát.  

Pályázók köre: 15 év feletti (fiatal / felnőtt) életkori kategóriába kerülnek besorolásra. 

Beadási határidő: 2021. április 12. (hétfő)  

Bővebb információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/855ac48f4d42a60 

8c12586610067f8b5?OpenDocument  

 

 

Pályázat neve: Tarka-barka rokolya 

Pályázat célja: Alkotópályázat 

Pályázók köre: Óvodai és iskolai, valamint egyéni gyerekcsoportok, szakkörök és 

egyéni jelentkezők  

Beadási határidő: 2021.04.23. 

Bővebb információ:  

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/c8a67

cfb81a2a672c125868b006f4a8b?OpenDocument 

 

 

Pályázat neve: Próza- és esszéíró pályázat  

Pályázat célja: Alkotópályázat  

Pályázók köre: ifjúsági kategória (9-12. osztály)  

Beadási határidő: 2021. április 25.  

Bővebb információ: 

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/1327e9af1b 

087d84c125863f00704da9?OpenDocument  

 

 

Pályázat neve: "Nekivág!" Rejtő Jenő irodalmi pályázat  

Pályázat célja: A Stílus és Technika írástechnikai oldal irodalmi pályázatot hirdet, ahová 

rövid prózai műveket vár. A legjobbak egy válogatás antológiában kiadásra kerülnek. 

Pályázók köre: Betöltött 18. életév.  

Beadási határidő: 2021. április 30. éjfél  

Bővebb információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/af0ef5ac0847c77f 

c1258660006916eb?OpenDocument  

 

 

Pályázat neve: PosiTivE - "Neked mi jót adott a rendhagyó élethelyzet?" 

Fotópályázat  

Pályázat célja: Az elmúlt egy év olyan kihívást jelentett mindannyiunk számára, 

amelyben sokat tanulhattunk magunkról, környezetünkről, a változáshoz való 

alkalmazkodási képességünkről. Alapvetően rossz emlékként gondolunk a vírussal 
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eltöltött időszakra, pedig ha mélyen a lelkünkbe nézünk, számos pozitív élménnyel 

gazdagodtunk. 

A Pécsi Tudományegyetem azokra a pillanatokra, eseményekre kívánja felhívni a 

figyelmet, amik a megpróbáltatásokkal tarkított periódus ellenére, akár rövid távú, akár 

maradandó pozitív változást jelentenek hétköznapjainkban. 

A fotópályázattal célunk reflektorfénybe helyezni a járványhelyzet ellenére megélt 

pozitív, lélekemelő, a nehézségeken átsegítő élményeket.  

Pályázók köre: középiskolás korosztály  

Beadási határidő: 2021.04.30. 

Bővebb információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e2c4f0418579edd

1c12586980057fe3c?OpenDocument 

 

 

 

 

Pályázat neve: "Hegyek hátán, völgyek ölén" digitális fotópályázat  

Pályázat célja: Alkotópályázat  

Pályázók köre: 15-19 éves korosztály (2002-2006 között születettek)  

Beadási határidő: 2021. 05. 16.  

Bővebb információ:  

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/9f6b47c8f17c18a

8c125865f006a8d99?OpenDocument 

 

 

Pályázat neve: 1848 - A szabadság arcai - 1956 

Pályázat célja: A két, nemzetünk életében kiemelkedő szerepet játszó forradalom 

alaposabb megismertetése; versenyszemlélet fokozása; tehetséggondozás; új ismeretek 

átadása; digitális munka gyakorlása; hazaszeretetre nevelés.  

Pályázók köre: 5-8. osztályos diákok, egyénileg  

Beadási határidő: 2021.05.20. 

Bővebb információ:  

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/02ee4d23920f2e9

ac125869800532470?OpenDocument 

 

 

 

Pályázat neve: Segíteni jó, segíteni menő!  

Pályázat célja: A 2020-as év számos helyen megmutatta, hogy egy különleges 

élethelyzetben a társak és egymás segítése milyen fontossá, kiemelkedőbbé vált.  

Pályázók köre: A pályázatot kifejezetten 3-18 éves gyerekek részére hoztuk létre. 

Mivel teljesen más alkotás várható egy 3 és egy 18 éves gyerkőctől, így külön értékeljük 

az óvodások, a kisiskolások, felsősők, középiskolások/gimnazisták és a sajátos nevelési 

igényűek alkotását.  

Beadási határidő: 2021.04.30. 

Bővebb információ:  

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/9f6b47c8f17c18a8c125865f006a8d99?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/9f6b47c8f17c18a8c125865f006a8d99?OpenDocument
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http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/6f75c70a1a61122

5c125866a0067fdee?OpenDocument 

 

Pályázat neve: A szülők, nagyszülők, dédszülők életmeséi 

Pályázat célja: Alkotó pályázat  

Pályázók köre: 10 éves kor alattiak (alsósok), 10-től 14 éves korig (felsősök), 14-38 év 

közöttiek, 38 év felettiek  

Beadási határidő: 2021.02.01.-2021.04.10.  

Bővebb információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e42d53a82e826fe

bc125866a0069af2a?OpenDocument 

 

Pályázat neve: MANDALÁK  

Pályázat célja: Alkotó pályázat  

Pályázók köre: bárki 

Beadási határidő: 2021.04.12.  

Bővebb információ:  

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/9484d38a7272d6

3ac125866800662900?OpenDocument 

 

Pályázat neve: Ugrás a jövőbe!  

Pályázat célja: Alkotópályázat. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) kreatív 

pályázatot hirdet, amelyre olyan iskolás csapatok jelentkezését várják akik megosztják 

velük akik megosztják velünk a jövőről alkotott elképzeléseiket.  

Pályázók köre: 7-10. osztályos, magyarországi és határon túli tanulókból álló csapatok  

Beadási határidő: A pályázatra a csapatok 2021. február 1-től regisztrálhatnak. A 

felhívásra készített pályázati anyagokat egészen április 25-ig fogadják. 

Bővebb információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/72a0d391fa91723

8c125867500638dac?OpenDocument 

 

 

 

Pályázat neve: Találd meg a forrást!  

Pályázat célja: Cél: Túrázz, kirándulj, és olvass! Fotózz le kirándulásod, túrád során egy 

jellegzetes tereptárgyat! (Egy forrást, egy épületet, egy fát, bármit.) Töltsd fel az 

Örömkiránduló túratársak FB oldal "Találd meg a forrást!" albumjába, írd mellé, hogy 

melyik helységben (Budapesten kerülettel), vagy helységhez közel készült a fotó és 

mikor. A feltöltött fotókon szereplő tereptárgyat fel kell keresni, és ott le kell fotózni a 

játékost, majd feltölteni a fotót az Örömkiránduló túratársak FB oldal "Megtaláltam a 

forrást" albumjába, és mellé kell írni a játékos nevét és a fotó készítésének időpontját.  

Pályázók köre: bárki 

Beadási határidő: 2021. 09. 30.  

Bővebb információ:  

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/368144b5130ce8

b9c125867c003d4acf?OpenDocument 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/6f75c70a1a611225c125866a0067fdee?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/6f75c70a1a611225c125866a0067fdee?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e42d53a82e826febc125866a0069af2a?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e42d53a82e826febc125866a0069af2a?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/9484d38a7272d63ac125866800662900?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/9484d38a7272d63ac125866800662900?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/72a0d391fa917238c125867500638dac?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/72a0d391fa917238c125867500638dac?OpenDocument
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Pályázat neve: "Tavasz"  

Pályázat célja:  Írj történetet prózában arról, amit a kép sugall neked!  

Pályázók köre: bárki 

Beadási határidő: 2021. 04. 20.  

Bővebb információ:  

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/2d8c78226f302a7

dc125867c003d1569?OpenDocument 

 

 

Pályázat neve: A Hónap Fotója pályázat  

Pályázat célja: Alkotópályázat, a pályázatra beérkező képek közül havonta két pályamű 

is elnyeri A Hónap Fotója címet: szakmai díj: a nyertes képet a Turista Magazin zsűrije 

választja ki, és ez a fotó megjelenik az aktuális hónap nyomtatott számában is. 

Nyeremény: egyéves Turista Magazin-előfizetés, közönségdíj: a Turista Magazin 

Facebook oldalára felrakott havi pályázati galériában található legtöbb lájkot kapó kép 

nyeri el (szavazni, minden hónap 20-a délig lehet)  

Pályázók köre: bárki  

Beadási határidő: folyamatos, minden hónap 12-e éjfél  

Bővebb információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/ce06a2fe453bc32 

1c1258655006575e6?OpenDocument  

 

Pályázat neve: Rábaköz gyöngye- képzőművészeti pályázat  

Pályázat célja: A tánc, néptánc népszerűsítése; amatőr tánc/néptánc csoportok 

aktivizálása, motiválása; emlékeztetni a nemzeti összetartozásra; az 1920. június 4-én 

aláírt trianoni békediktátumra.  

Pályázók köre: 5-10. évfolyamos diákok egyénileg 

Beadási határidő: 2021.05.20. 

Bővebb információ:  

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/36740b227f64c58

fc1258683006ca339?OpenDocument 

 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/2d8c78226f302a7dc125867c003d1569?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/2d8c78226f302a7dc125867c003d1569?OpenDocument

