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Az Országos Polgárór Szövetség elnöke és az OPSZ SZEM tagozat elnöke pályázatot hirdet egyéni
pályamunkák elkészítéséreaz alábbi témakörben:

A Szomszédok Egymásért mozgalom megújítása és jövóbeli lehetőségei
A pálvamunkát az alábbiszempontok alapián kériük elkészíteni
l,

ll.

lll.

-

a településről röviden, a település közbiztonsági helyzete

a polgárőrség megalakulása, bemutatása, az egyesület szerepe és hatása a település közbiztonságára,
együttműködés az önkormányzattal, rendőrséggel,
a helyi polgárőr egyesület lakossági elfogadottsága, társadalmi megítélése

A legjobb SZEM gyakorlatok teljes körű, átfogó bemutatása. A SZEM bevezetésének előkészítése,
bevezetése és gyakorlat működésének részletei, annak tapasztalatai az adott településen, illetve
környéken, különös tekintettel az önkormányzati és lakossági visszajelzésekre. A SZEM hatása a
polgárok közötti

lV.

-

kapcsolatok minőségére,közösségformáló

szerepének bemutatására.

A SZEM tovább fejlesztésének lehetőségei helyi szinten és országosan,

konkrét javaslatok megfogalmazásával (akár hazai vagy határon túli, esetleg külföldi példák figyelembe vételévelis).

A pályázaton részvétel lehetősége nyílt, azonban az elbirálásnál előnyt élveznek polgárőrök, rendőrök
(különösen körzeti megbízottak), illetve a Nemzeti Közszolgálat Egyetem hallgatói.

elektronikus levélben: titkarsag@opsz,hu címen,
Minimum 15.000, maximum 30.000 karakter
Times New Roman, 12 betűméret, sorkizárt, 1,5 sorköz
A felhasznált forrásokat kelló alapossággal, pontosan kérjük megjelölni

A helvezetteket az opsz a meqadott e-mailcímen értesíti.
Első díi:
Második díi:
Harmadik díi:

100,000 Ft
50,000 Ft
30.000 Ft

Az OPSZ fenntartja magának a jogot, hogy a díjakat a fenti elosztástól eltérően, vagy nem megfeleló minóségŰ pályamunkák beérkezése esetén egyáltalán ne ossza ki, illetve indokolt esetben a fenti díjakon túl különd íj(ak) is kiosztásra kerülhet(nek).

Az elnökség döntéséről az OPSZ a pályázókat írásban értesíti.A nyertes pályázók elismerésére az
Országos Polgárőr Nap keretében kerülsor.
Az Országos Polgárór Nap tervezett helyszíne és időpontja: Baja, 2018. június 23. (szombat)
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