Nasilje ni pravi način ravnanja v
medosebnih odnosih.
Se strinjaš?

Imaš idejo, kako to na kreativen način sporočiti širšemu krogu tvojih
vrstnikov in vrstnic in tudi odraslim? In ob tem sodelovati še v
natečaju, ki poteka v sodelovanju s slovensko YouTuberko Rebecco
YT? Beri dalje …

Tema natečaja
Tema natečaja je preprosta in jasna: »Reci NE nasilju«.
Nasilje se dogaja v različnih okoljih, otrokom, mladim, odraslim. Žal. Zaradi nasilja se počutimo slabo
vsi, tudi če se ne dogaja nam osebno.
In kaj lahko naredimo v zvezi s tem?
Pomembno je, da se zavedamo, da imamo MOČ, da nasilje ustavimo, ne glede na to ali ga doživljamo,
izvajamo ali pa smo mu priča, ga opazimo.
In še nekaj: nikoli ni prepozno, da ukrepamo!
Torej, združimo moči in sporočimo jasno in »glasno«, da nasilje ni nikoli prava pot. Recimo nasilju »NE«.
Vsi imamo pravico, da smo varni, močni in svobodni!
Biti fajn človek in skrbeti za dobre medosebne odnose je naše poslanstvo celo življenje. S svojim vzorom
lahko tudi drugim pokažemo, da se da uspešno živeti brez nasilja.

Kako pa lahko sodeluješ na natečaju?

Kako natečaj poteka
Tako, da:
1. posnameš kratek video na temo natečaja,
2. ga objaviš na svojem YouTube kanalu ali do ga istega roka pošlješ po elektronski pošti in
3. nam pošlješ izpolnjeno prijavnico za sodelovanje na natečaju na info@isainstitut.si do 10. 3.
2019 do osmih zvečer (skupaj z videom ali objavo do posnetka, če je ta objavljen na YouTube
kanalu).

V videu na kreativen način povej, pokaži, sporoči (ali povejte, sporočite skupaj s prijatelji in
prijateljicami):





da ne odobravaš, spodbujaš, povzročaš nasilja ali
kako se lahko na nasilje odzovemo na samozavesten in odločen način.
Posnameš lahko napotke, kako se pred nasiljem zaščititi ali
kako lahko vsi prispevamo k bolj prijaznemu svetu, v katerem ni nasilja.

Možnosti je veliko . Za več idej o temi videa lahko pogledaš objave na spletni strani
www.programneon.eu.

Naša ambasadorka Rebeka bo posnela tudi video z uporabnimi nasveti za snemanje videa, ki bo
objavljen na njenem kanalu (Rebecca YT - https://www.youtube.com/user/rebytomc).
Vse prispele in objavljene videe bomo pregledali, posebna strokovna komisija pa bo odločila, katere
bomo objavili tudi na našem YouTube kanalu in drugih socialnih omrežjih.
Posnetke, objave, ki bodo po mnenju strokovne komisije najbolje predstavljali sporočilo kampanje
»Reci NE nasilju«, bomo še posebej nagradili, se bo pa kakšen »bonbonček« našel tudi za vse druge
sodelujoče.

Navodila za sodelovanje
Trajanje natečaja: med 1. februarjem 2019 in 1. marcem 2019 (štejejo videi, ki nam bodo
posredovani/poslani do 1. marca 2019 do 20h)
Kdo lahko sodeluje: učenci 3. triade in dijaki oz. mladi do 20. leta.
Dolžina videa: do 2 minuti
Format videa: standardni formati (.mov, .mpeg4, .mp4, .avi, .wmv in drugi, ki jih podpira YouTube)
Tehnične zahteve: video lahko posnameš s svojim telefonom ali kamero, bistveno je, da je jasna
ločljivost posnetka.

Objava:
- na svojem YouTube kanalu in nam obvezno pošlješ povezavo do posnetka skupaj z izpolnjeno
prijavnico na info@isainstitut.si ali
- video nam pošlješ neposredno na email, v primeru večjih datotek lahko uporabiš storitev
WeTransfer (https://wetransfer.com/).
Obvezne navedbe v videu, če bo objavljen na tvojem YouTube kanalu:
- video mora v opisu vsebovati navedbo, »da je nastal v okviru natečaja »Reci NE nasilju«, ki je
del projekta Varni brez nasilja, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.« in
- oznake (tage) #recinenasilju #programneon #varnibreznasilja.
Pri pripravi posnetka, sporočila NUJNO upoštevaj: tvoja komunikacija naj bo spoštljiva, brez žaljivih,
nestrpnih sporočil!
Naši kontakti, kanali (kamor pošlješ povezavo ali video):
- e-mail: info@isainstitut.si (Ime sporočila: Za natečaj »Reci NE nasilju«)
Če e-maila nimaš, se nam oglasi preko:
- Facebook: ISA institut https://www.facebook.com/isainstitut.si/
- Instagram: isa.institut https://www.instagram.com/isa.institut/
in se bomo dogovorili za način sodelovanja.
Naš YouTube kanal, kjer bomo objavljali videe:
ISA institut (https://www.youtube.com/channel/UCZv2eizzSpRngX7XbamzS4g)
Ambasadorja projekta:
Rebecca YT (https://www.youtube.com/user/rebytomc)
Domen Valič
Izbor nagrajencev:
Strokovna komisija bo nagrajence izbrala do 25. 3. 2019. Nagrajenci bodo javno objavljeni na različnih
kanalih organizatorja (Facebook, Instagram, YouTube, spletna stran www.programneon.eu). O
prejemu nagrade bomo sodelujoče obvestili preko e-pošte oziroma preko drugega kontakta, ki nam ga
bo posredoval sodelujoči.
*****
Splošne določbe nagradnega natečaja
Organizator natečaja je ISA institut, Prešernova cesta 5, 1000 Ljubljana. Sodelujoči/sodelujoča na natečaju se
zaveže, da je prispevek njegovo/njeno avtorsko delo in da pri njegovem nastanku niso bile kršene avtorske,
osebnostne ali druge pravice drugih. Vsak posameznik/posameznica lahko sodeluje na natečaju z enim
prispevkom. Strokovno komisijo imenuje organizator natečaja. Strokovna komisija je pri svojem delu avtonomna,
njene odločitve so dokončne. Organizator natečaja si pridržuje pravico do izločitve vseh prijavljenih del, ki ne
bodo ustrezala pogojem natečaja (npr. vsebinsko ali tehnično neustrezna dela, neupoštevanje razpisnega roka,
izražanje nestrpnosti, diskriminacije ali sovražnega govora).
Prijavljeni prispevki bodo uporabljeni v promocijske namene organizatorja natečaja in kampanje »Varni brez
nasilja«, a ne za komercialne namene prodaje storitev ali blaga. Sodelovanje na natečaju zato pomeni privolitev
k objavi videa na spletu in na različnih komunikacijskih kanalih (družbena omrežja, itd.). Osebni podatki
sodelujočega/sodelujoče (ime in priimek) bodo objavljeni samo v primeru podanega soglasja za takšno objavo.
Pogoj za sodelovanje na natečaju je izpolnjena in podpisana prijavnica na natečaj. Nagrada ni prenosljiva.

