2. ročník fotosúťaže

Ľudské práva v rozvojovej spolupráci
Dodržiavanie ľudských práv je bezprostredne spojené s dosahovaním Miléniových rozvojových
cieľov, na ktorých sa v septembri 2000 zhodlo 189 štátov. Budú naplnené do roku 2015?
Aký je váš pohľad na dodržiavanie ľudských práv v rozvojových krajinách?

Základné podmienky prihlásenia
Súťaž trvá od 6.6. do 9.9.2012 a je určená pre priaznivcov fotografie, amatérov i profesionálov, vo veku
minimálne 18 rokov, s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky.
Máte možnosť prihlásiť fotografie z rozvojových alebo transformujúcich sa krajín.
Novinka oproti minulému roku - možnosť prihlásiť FOTOPRÍBEH.
Téma na fotografii sa musí zhodovať s témou súťaže „Ľudské práva v rozvojovej spolupráci“.
Fotografia nesmie byť staršia ako 3 roky a nesmie byť v rozpore s Kódexom používania obrazového
materiálu a podávania správ, ku ktorému sa hlási Platforma mimovládnych rozvojových organizácií.

Ako sa zapojiť?
Súťažiaci sa do súťaže prihlási registráciou na stránke fotosúťaže: http://fotosutaz.mvro.sk
K fotografii uvedie aj jej názov a stručný popis: súvislosti, okolnosti a dôvody nasnímania fotografie.
Ku každej fotografii autor priradí kategóriu súvisiacu s Miléniovými rozvojovými cieľmi.
Pridali sme aj novú kategóriu: inklúzia a práva zdravotne postihnutých detí.
Maximálna veľkosť jednej fotografie je 300 kB.
Fotografia musí byť uložená vo formáte jpg.
Nezávislá odborná porota opäť vyberie 30 najlepších fotografií, ktoré budú vystavené v rámci putovnej
výstavy v rôznych mestách a obciach na Slovensku. Tri najlepšie fotografie budú ocenené.

http://fotosutaz.mvro.sk
www.facebook.com/mvro.fotosutaz

Miléniové rozvojové ciele

Aký bol ročník 2011?
Odborná porota vybrala 30 najlepších fotografií.
Výsledky sme vyhlásili a prvé tri miesta ocenili 17. októbra 2011 pri príležitosti
Medzinárodného dňa boja proti chudobe.
Fotografie ste si mohli pozrieť na 12 výstavách v 5 slovenských mestách.

1. Odstrániť extrémnu chudobu a hlad
2. Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie
3. Presadzovať rovnosť pohlaví a posilniť
postavenie žien
4. Znížiť úmrtnosť detí
5. Zlepšiť zdravie matiek
6. Bojovať proti HIV/AIDS, malárii a ďalším
chorobám
7. Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia
8. Rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj

Banská Bystrica

Bratislava

Organizátori:
Partner fotosúťaže:
Mediálni partneri:
Víťazná fotografia 2011: P. Nováková, Etiópia
Záštitu nad fotosúťažou prebralo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Fotosúťaž je súčasťou projektu „V4 Aid- United Support for Millennium Development Goals”, ktorý je financovaný Európskou úniou.
Košice

