„Családbarát Kórházi 2019”
Intézményi pályázati űrlap
I. PÁLYÁZÓ KÓRHÁZ ADATAI

Kórház neve – KÉRJÜK, ÍRJA IDE AZ INTÉZMÉNY NEVÉT!
Levelezési cím
Kórház honlapja
Igazgató neve*
Email
Telefon
Tulajdonviszony
állami/ egyházi / egyéb
Alkalmazottak száma (2018. dec. 31.)
Kórházban működő osztályok száma
Kórházban működő gyermek és felnőtt
osztályok száma

GYERMEK:
FELNŐTT:

Kapcsolattartó neve*
- beosztása
- email
- telefon
* Kérjük mellékelni a jelen pályázati űrlap mellékletét képező, az érintett személy által kitöltött és aláírt, a
személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló nyilatkozatot

Korábban Családbarát Kórházi Osztály címet nyert,
az intézményhez tartozó osztályok
Családbarát Kórházi Osztály neve

Cím elnyerésének éve

II. A PÁLYÁZATRÓL ÉS A NYEREMÉNYRŐL
Jelen pályázattal családbarát kórházi jó gyakorlatokat kívánjuk kiemelni.
Minden évben egy a zsűri által kiválasztott intézmény Családbarát Kórház-díjban részesülhet az alábbiak szerint:
Családbarát Kórház 2019-díj:
• A Családbarát Kórház –díj pályázat első alkalommal 2019- évben kerül meghirdetésre.
• A díj elnyerésének feltétele:
1. Összesen legalább három kórházi osztály családbarát minősítése adott évre vagy egy megelőző
évre vonatkozóan. Ha valamelyik osztály minősítése régebbi két évnél, akkor egy beszámoló
elkészítése szükséges az adott osztályon azóta történt változásokról. (BESZÁMOLÓ űrlap)
2. A zsűri a kórházi osztályok beadott pályázata alapján, az osztályok eredményeit elbíráló ülése
alkalmával kiválasztja azokat a kórházakat, melyek jelölést kapnak adott évben Családbarát
Kórház díj elnyerésére. Ezen intézmények vezetői a jelölésről felvilágosítást kapnak és számukra
a Családbarát Kórház intézményi pályázati űrlapot eljuttatjuk. A jelölt kórházak közül a pályázati

•

űrlapok alapján a zsűri második ülése alkalmával kiválasztja adott évre azt a kórházat, amelyik
elnyeri a Családbarát kórház díjat arra az évre.
A díj Kopp Judit szobrából készített bronzöntvény.
- A díjjal együtt egy tábla és egy matrica jár a díjazott részére.
- A díjra, táblára és matricára felkerülő felirat: „Családbarát Kórház”, valamint az adományozás éve.

Családbarát Kórházi Osztály 2019-díj:
• A Családbarát Kórházi Osztály –cím pályázat 2018-ban első alkalommal került meghirdetésre, minden
évben új pályázat indul.
• A pályázatnak két része van, az első fejezet a kórházi osztály, mint gyógyító-szolgáltató, a második fejezet
a kórházi osztály, mint munkahely család- és emberbarát működését vizsgálja
• A cím egy tábla, melyet az osztály folyosóján, várójában vagy egyéb jól látható helyen lehet kihelyezni.
- A tábla mellett egy matrica jár a címet nyert osztály részére
- A táblára és a matricára felkerülő felirat: „Családbarát Kórházi Osztály”, valamint az adományozás éve.
A címet elnyert kórházi osztályok használhatják a kapott logót, oklevelet kommunikációjukban
levelezésükben, kitehetik váróikban, folyosókon...
A díj és a cím alapítóinak, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalomnak és a Magyar Kórházszövetségnek
fontos célkitűzése, hogy a már meglévő jó gyakorlatokat minél szélesebb körben meg tudja mutatni, ezért széles
nyilvánosságot biztosítunk az általunk megismert és hitelesnek talált szervezetek számára, hogy jó
gyakorlataikat bemutathassák.
A Családbarát Kórházi Osztály 2019-címeket a Magyar Kórházszövetség 2019-as konferenciáján adjuk át.

III. FORMAI KÖVETELMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
●
●
●
●
●
●
●
●

A pályázat 6 kérdést tartalmaz. Az 1,4,5,6 kérdések átfogóan, a 2. a betegekre vonatkozóan, a 3. a kórház
munkatársaira vonatkozóan vizsgálja a kórház működését család- és emberbarát szempontból.
A pályázat elsősorban a családbarát szemlélet szervezetet, döntéseket, napi elétet átható voltát
(beágyazottságát) vizsgálja, nem az anyagi ráfordításokat helyezi fókuszba.
A kérdésekre kérjük, rövid szöveges választ adjanak néhány mondatban, szóközök nélkül maximum
2500 karakter terjedelemben.
A leírtakat kérjük lehetőség szerint minél több konkrétummal, adattal alátámasztani.
A képeket kérjük, hogy csatolva küldjék darabonként (akár tömörítve).
A 6. kérdés opcionális, nem kötelező videó beküldése. Ezeket a pályaműveket külön kezeljük és
értékeljük.
Az űrlap kérdéseire válaszolva a kötelező elemekkel 45 pont érhető el.
Az értékelést a kérdésekre adott válaszok alapján végezzük a megadott súlyozás szerint.

A pályázatok elbírálásának szempontjai között a zsűri kiemelten értékeli:
●
●
●
●
●
●
●
●

A családbarát intézkedések hatását a kórház dolgozóira, betegeire, ápoltjaira.
A meglévő intézkedések alkalmazásának beágyazottságát a mindennapi gyakorlatba.
A tervezett fejlesztések mértékét, innovatív tartalmát, örömmel látunk külföldről átvett jó gyakorlatokat is,
ezt érdemes külön jelezni a pályázatban.
Értékeljük a komplex, több elemet egy stratégia mentén ötvöző megoldásokat.
Keressük az egyedi és költséghatékony megoldásokat, jellegzetes, újszerű intézkedéseket.
Figyelembe vesszük a családbarát intézkedések szerves fejlődését, mennyire vert, verhet gyökeret a
szemlélet a szervezeti kultúrában.
Fontos, hogy a vázolt vezetői stratégia és a hozott és tervezett intézkedések egymással harmóniában
álljanak.
Nézzük, hogy a vezetői elképzelések mennyire állnak kapcsolatban a kollégák/betegek valós igényeivel,
élethelyzetével, van-e ebben információáramlás. Végső soron ezen múlhat az intézkedések
hatékonysága.

A pályázó a pályázaton való részvételi szándékának jelzésével elfogadja a jelen pályázati feltételeket.
A rendelkezésre bocsátott intézményi adatokat az alapító szervezetek, a Három Királyfi, Három Királylány
Mozgalom, a Kórházszövetség és a kijelölt zsűri tagjai bizalmasan kezelik, harmadik személynek nem adják át.
A pályázati űrlappal kapcsolatos kérdéseiket várjuk a következő e-mail címre: balansz@haromkiralyfi.hu

IV. HATÁRIDŐK:
1. Családbarát Kórházi Osztály 2019 pályázat beadási határidő:

2018.11.30.

A zsűri jelöli a Családbarát Kórház 2019 intézményi díjra érdemes
kórházakat és kiértesíti a kórház igazgatókat Kiértesítés:

2019. január 21-24. között

2. Családbarát Kórház 2019 intézményi pályázat beadási határidő:

2019.02.22.

Családbarát Kórházi Osztály 2019 cím és Családbarát Kórház 2019 díjak átadása a Magyar
Kórházszövetség 2019 áprilisi konferenciáján

V. KÉRDÉSEK
1.

Mutassa be az osztály családbarát stratégiáját a vezetők ars poeticáját, fő célkitűzését ezen
a területen! Térjen ki a családbarát szolgáltatói és munkáltatói vezetői vízióra egyaránt!

max. 10p

Válaszát ide írja!

2.

Milyen, az egyész kórházra jellemző, betegeket és családjaikat megcélzó intézkedéseik
vannak!

max. 10p

Intézmény segítő kapcsolatrendszere, rekreáció a kórházi tartózkodás idején, beteg és
családtagjaik tájékoztatása!
Válaszát ide írja!
3.

Milyen, az egyész kórházra jellemző, ott dolgozó kollégákat és családjaikat megcélzó
intézkedéseik vannak!

max. 10p

Intézmény munka-magánélet egyensúly, kisgyermekes munkavállalók, kollégák testilelki egészségének fenntartása, családjaik megismerése, közösségépítés a dolgozók
és családjaik körében!
Válaszát ide írja!
4.

Mutassa be milyen terveik vannak a jövőben a család- és emberbarát intézmény
fejlesztésére!

max. 10p

Válaszát ide írja!
5.

Csatoltan küldjenek fotókat (4-6 db) az intézmény életéből, családbarát munkáltató
gyakorlatáról!

max. 5p

Küldjenek egy kisfilmet (min. 1perc – max. 2perc) a intézményi életéből, családbarát gyakorlatokról, a
fenti intézkedésekről (youtube linket kérjük elküldeni)!

6.

Ez a kérdés nem kötelező, azaz a válasz hiánya nem kizáró ok.
A pályázatra beérkező kisfilmeket külön értékeljük, a legjobbak bemutatásra kerülnek.
Link:

FONTOS:
Az e-mailben megküldött fotók és a feltöltött kisvideók szerzői joga a pályázóé.
A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom és a Magyar Kórházszövetség a pályázat benyújtásával
felhasználási jogot szerez a kisvideók és fotók változatlan formában történő bemutatására a pályázat eredmény
hirdetésekor vagy más esetben, ami a tevékenységéhez kapcsolódik. A pályázó vállalja, hogy szerzői joggal védett
tartalmat kizárólag jogszerűen használja fel.

VI: ADATOK KEZELÉSE
A zsűri tagjai, valamint a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, mint a pályázati adatok kezelője a
rendelkezésre bocsátott intézményi adatokat bizalmasan kezelik, harmadik személynek nem adják át. A
pályázatokat 5 évig őrizzük meg.
A természetes személyekkel kapcsolatos mindennemű információt mindenkor az Európai Parlament és a Tanács
2019/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezelünk. Az
adatkezelés célját és részleteit, valamint az érintettek jogait a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata tartalmazza. http://www.haromkiralyfi.hu/adatvedelem
1.

A pályázati űrlapon az adatgyűjtés célja – a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány Adatvédelmi és
Adatkezelési Szabályzatának 1.1. pontjában lefektetett cél érdekében –a pályázók azonosítása,
kapcsolattartás, illetve szakmai kép felállításához szükséges információk megszerzése. Megőrzési idő:
5 év.

2.

Minden pályázó meghívást kap a Családbarát Kórházi Osztály és Családbarát Kórház díjátadó
eseményre. Ez az esemény találkozó helye a társadalmi innovációban élen járó, ember- és családbarát
intézmények vezetőinek. A szervezés folyamán kapcsolatot tartunk fenn pályázóinkkal. Ehhez a pályázat
során kapott kontakt adatokat használjuk. Ezen folyamat lezárása 2019. május 31.

3.

Annak érdekében, hogy közösségi és szakmai támogatást kaphassanak a Családbarát Kórházi Osztály
és Családbarát Kórház pályázatra regisztráló és pályázó intézmények jogosultak részt venni a Három
Királyfi, Három Királylány és a Körházszövetség családbarátsággal kapcsolatban szervezett jó gyakorlat
megosztó találkozóin, szakmai programjain. Értesülhetnek a fontosabb eseményekről, tervezett
innovációkról.
SZERETNÉNK értesülni a családbarát témában szervezett eseményekről:

NEM kívánunk értesülni a családbarát témában szervezett eseményekről:
A későbbiekben leiratkozás: balansz@haromkiralyfi.hu

