PRECEDE
Partnership for Reconciliation through Early Childhood
Education and Development in Europe

ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ, со адреса на ул.Коста Новаковиќ 22а, Скопје
Објавува:
КОНКУРС
ЗА АНИМАЦИЈА НА СЦЕНАРИО и негово претставување во форма на ON LINE/видео
ТУТОРИАЛ
Општи информации за Конкурсот:
Конкурсот се распишува во рамки на регионалниот проект „Партнерство за помирување
преку ран детски развој и образование во Европа ПРЕЦЕДЕ“, финансиран од Европската
Унија преку Инструментот за претпристапна помош (ИПА) за поддршка на граѓанското
општество.
Овој регионален проект го спроведуваат неколку партнерски организации од регионот и тоа,
од Србија (Pomoc deci), Хрватска (Centar za Civilne Inicijative), Албанија (Partnerë për Fëmijët),
Косово (Balkan Sunflowers Kosovo), Црна Гора (Deca prije svega), Северна Ирска (Early Years) и
од Македонија (Првата детска амбасада во светот Меѓаши).
Главна цел на овој проект е подобрување на почитувањето на различностите и подобрување
на инклузивни практики кај мали деца, преку активности за градење на мир.
Овој конкурс го објавуваат сите погоре споменати партнерски организации во соодветните
матични држави.
Предмет на конкурсот:


Предмет на овој конкурс е подготовка на Анимација на сценарио кое се однесува на
акционо истражување и негово претставување во форма на on line/видео туториал
врз основа на сценарио/синопсис за акционо истражување кој што е во прилог на
овој Конкурс и истиот е на англиски јазик.



Анимацијата треба да биде во траење од максимум 30 минути и мора да биде на
англиски јазик, согласно синопсисот/сценариото што е во прилог на овој конкурс.

Услови за аплицирање:


На овој конкурс имаат право да аплицираат само физички лица. На овој повик не
може да аплицираат правни лица.

Рок и начин на испраќање на анимацијата:


Анимацијата мора да се испрати
freelegalservice@childrensembassy.org.mk



Крајниот рок за доставување на анимацијата е: 06 Ноември 2016 година

електронски

на

следнава

е-маил:

Награда и авторски права:


Предвидена е само една награда и таа е во вредност од 3000 евра во
противвредност на националната валута на државата од каде што ќе биде
победникот.



Авторските права на подготвениот труд припаѓаат и се во сопственост на ПРЕЦЕДЕ
проектот односно на партнерските организации кои го спроведуваат проектот.

Комисија и начин на одлучување:


Комисијата која што ќе одлучува ќе биде составена од 7 члена, по еден претставник
од секоја партнерска организација која го спроведува ПРЕЦЕДЕ проектот.



Одлуката на Комисијата е конечна.



Објавувањето на победникот ќе биде направено до 21-ви Ноември 2016.

Прилог:


Во прилог на конкурстот е Синопсисот/сценариото кое е предмет на анимацијата.
Ова сценарио/овој текст се однесува на тоа како се врши акционо истражување и
како тоа може да се примени во пракса.

Контакт:
За сите дополнителни прашања, Ве молиме контактирајте со соодветниот ПРЕЦЕДЕ партнер
односно
Детска
амбасада
Меѓаши
преку
е-пошта
на
следната
адреса:
freelegalservice@childrensembassy.org.mk до 15 октомври 2016 година. Одговорите ќе бидат
објавени на веб-сајтот на Детска амбасада Меѓаши www.childrensembassy.org.mk до 19
Октомври 2016 година.

