Όροι διαγωνισμού
Η ΑctionΑid προκηρύσσει διαγωνισμό για νέους δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου 1835 ετών με θέμα την ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και
πολιτική ζωή της Ελλάδας.
Περιγραφή του Διαγωνισμού
Στην εποχή της ακραίας πόλωσης και της ξενοφοβίας, λίγος λόγος γίνεται για την ένταξη και θετική
συμβολή των μεταναστών και προσφύγων. Στην Ελλάδα, τα παραδείγματα ένταξης, συμπερίληψης
και ενσωμάτωσης στην κοινωνία που φθάνουν στο ευρύ κοινό, σπανίζουν. Οι συμμετέχοντες στον
διαγωνισμό καλούνται να αναδείξουν ιστορίες, πρακτικές, παραδείγματα, πολιτικές ένταξης γυναικών,
ανδρών και παιδιών που προάγουν την κοινωνική συνοχή στις τοπικές κοινότητες της χώρας.
Οι συμμετέχοντες καλούνται να «φωτίσουν» πτυχές ένταξης και συμβίωσης στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτική ζωή. Τα κριτήρια για την επιλογή των βραβευθέντων είναι: η πρωτοτυπία,
η προσέγγιση του θέματος, η έρευνα και η ευκρίνεια του μηνύματος.
Μια κοινωνία, όπου ο κάθε άνθρωπος απολαμβάνει κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά δικαιώματα,
αναλαμβάνοντας την ευθύνη του ως ενεργός παγκόσμιος πολίτης είναι το όραμα της ActionAid και
βασικός πυλώνας της δράσης της. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο η συμμετοχή όσο η ευαισθητοποίηση και η
εκπαίδευση του ευρύ κοινού είναι στρατηγικός στόχος της οργάνωσης. Οι δημοσιογράφοι και οι δημιουργοί περιεχομένου έχουν καταλυτικό ρόλο στην ενημέρωση της κοινωνίας και στη διαμόρφωση
απόψεων. Με τον διαγωνισμό αυτόν η ActionAid προσβλέπει στην προώθηση θετικών παραδειγμάτων
ένταξης συμπολιτών μας.
Διάρκεια Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός διεξάγεται το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την Κυριακή 13 Οκτωβρίου ώρα 24:00.
Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, ηλικίας από 18 μέχρι και 35 ετών
(κατά την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού), ανεξαρτήτως εθνικότητας. Οι συμμετέχοντες δεν
απαιτείται να διαθέτουν πτυχίο δημοσιογραφίας ή παραπλήσιας δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων για ταξίδι εντός ΕΕ καθώς και η γνώση της αγγλικής γλώσσας. Kάθε άτομο έχει δικαίωμα μίας συμμετοχής. Άτομα από
ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση.
Είδη συμμετοχών
Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβληθούν κείμενα από 500 μέχρι 1,000 λέξεις, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ρεπορτάζ, δημοσιογραφική έρευνα, άρθρo γνώμης, blog post/βιωματικό κείμενο.
Τα κείμενα μπορεί να κατατεθούν είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά στo email contest.hellas@actionaid.org.
Δημοσιευμένα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν επίσης να συμμετάσχουν, εφόσον έχουν
δημοσιευτεί τον τελευταίο χρόνο.
Υποβολές με ρατσιστικό, σεξιστικό ή ομοφοβικό περιεχόμενο θα αποκλείονται από το διαγωνισμό.
Κατά τη λήψη εικόνων ή συνεντεύξεων, θα πρέπει να ζητείται η συναίνεση του εκτιθέμενου προσώπων
και να μην παραβιάζεται η ιδιωτικότητά του.

1 από 3

Κριτική Επιτροπή
Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τους νικητές με βάση την πρωτοτυπία, την προσέγγιση του θέματος,
την έρευνα και την ευκρίνεια του μηνύματος. Αποτελείται:
• Άννα Κύνθια Μπουσδούκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος iMEdD (incubator for Media Education and
Develpoment)
• Χρήστος Δεμέτης, Managing Editor News247.gr
• Γεράσιμος Κουβαράς, Διευθυντής ActionAid Hellas
• Ελβίρα Κρίθαρη, Αρχισυντάκτρια WeSolomon
• Μπέττυ Τσακαρέστου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Διαφήμισης
και Δημοσίων Σχέσεων (#ADandpRLAB) του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού,
Πάντειο Πανεπιστήμιο
	
Βραβείο
Το πρώτο Βραβείο του διαγωνισμού είναι η συμμετοχή σε ταξίδι αλληλεγγύης της ActionAid, διάρκειας μιας εβδομάδας. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο νικητής/ η νικήτρια θα έχει την ευκαιρία να
δημιουργήσει περιεχόμενο σχετικό με την καταπολέμηση της φτώχειας και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Η περίοδος πραγματοποίησης του ταξιδιού είναι το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Το δεύτερο βραβείο θα στείλει τους 12 πρώτους του διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου του πρώτου νικητή/νικήτριας) σε σεμινάριο για την ηθική δημοσιογραφία, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία
με την Αυστριακή Πλατφόρμα για τη Δημοσιογραφία και την Πολιτική Ανάπτυξης (Austrian Platform
for Journalism and Development Policy) και το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Βιέννης
(FH). Το σεμινάριο θα αποτελείται από 5 ενότητες. Η πρώτη ενότητα θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη
στις 8-10 Νοεμβρίου, όπου η ActionAid θα καλύψει όλα τα έξοδα των συμμετεχόντων. Οι 3 υπόλοιπες ενότητες θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά ενώ η τελευταία στα γραφεία της ActionAid στην
Αθήνα. Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο, δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε δημοσιογραφία. Θα
δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Οι συμμετοχές των 12 νικητών ή νικητριών θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα της ActionAid. Στα
ήδη δημοσιευμένα κείμενα, θα υπάρχει αναδημοσίευση με αναφορά στην αρχική πηγή.
Όροι διαγωνισμού
Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ActionAid στις 23 Οκτωβρίου 2019 και παράλληλα
θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στα email που δήλωσαν στη φόρμα υποβολής.
Τα βραβεία είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής
αρνηθεί το βραβείο ή αδρανήσει όσον αφορά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου για την ηθική δημοσιογραφία ή στην επίδειξη των απαιτούμενων εγγράφων, η ActionAid διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει το βραβείο στον πρώτο επιλαχόντα.
Η ActionAid έχει δικαίωμα να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες και προθεσμίες για σπουδαίο λόγο και δεν φέρει καμία ευθύνη, που για λόγους
αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της
που σχετίζονται με το βραβείο.
Στο διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι της ActionAid καθώς και οι συγγενείς τους έως τον β’
βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι αυτών.
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Χρήση προσωπικών δεδομένων
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για
καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται από την ActionAid, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει
εγγράφως από την Οργάνωση τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην ActionAid
για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, αλλά και φωτογραφικού υλικού ή
video στο οποίο ενδεχομένως εμφανίζονται μέσω του ραδιοφώνου, του έντυπου και ηλεκτρονικού
τύπου ή και του Internet.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων
του διαγωνισμού.
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