Europejski konkurs:
Narracja o Dialogu.
Konkurs „Narracja o Dialogu” ma na celu
zebranie historii o doświadczeniach dialogu
międzykulturowego w Europie.
Doświadczenia te mogą być różne, jak np.:
- projekty edukacyjne mające na celu walkę z
rasizmem i ksenofobią;
- działania społeczne i kampanie promowane
przez aktywistów, migrantów i ogółem
obywateli, mające na celu wzajemne
tworzenie wiedzy, współpracę pomiędzy ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur;
- osobiste doświadczenia związane z pokonywaniem rasizmu, ksenofobii, oraz wspieraniem
dialogu międzykulturowego...
Autorami opowiadanych historii mogą być pojedyncze osoby, grupy ludzi, społeczności,
organizacje.
Do konkursu można zgłaszać różnego rodzaju opowieści:
 Autobiografie lub biografie: Opowieść autobiograficzna o osobistych
doświadczeniach z pierwszoosobowej perspektywy, lub opowieść biograficzna,
jeżeli zbierane są doświadczenia innych osób. Tekst o długości nieprzekraczającej
10 stron może być przysłany w formacie word lub PDF.
 Foto-opowieść (tekst i zdjęcia): opowieść składająca się ze zdjęć i towarzyszącego
im tekstu. Może to być opowieść autobiograficzna o osobistych doświadczeniach z
pierwszoosobowej perspektywy, lub opowieść biograficzna, jeżeli zbierane są
doświadczenia innych osób. Tekst o długości nieprzekraczającej 10 stron może być
przysłany w formacie word lub PDF.
 Wideo-opowieść: możesz opowiedzieć swoją historię poprzez różne formy wideo,
takie jak film dokumentalny, wywiad, cyfrowa opowieść, i inne kreatywne formaty.
Maksymalna długość nagrania: 10 minut.
 Komiks: opowieść o doświadczeniu dialogu międzykulturowego w formie komiksu.
Maksymalna długość: 10 stron.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europa dla Obywateli. Niniejszy komunikat
odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej
zawartość merytoryczną.

INFORMACJE OGÓLNE
AUTORZY: opowieści mogą być realizowane przez pojedyncze osoby, grupy nieformalne,
społeczności, organizacje.
JĘZYKI: udział można brać w następujących językach: angielski, francuski, włoski, polski,
węgierski, rumuński, hiszpański, niemiecki, grecki. Tłumaczenie na język angielski lub
przygotowanie napisów w przypadku nagrań wideo byłoby mile widziane, choć nie jest
obowiązkowe.
LICZBA OPOWIEŚCI: autorzy mogą przysyłać jedną lub więcej historii.
TERMIN SKŁADANIA PRAC: opowieści mogą być zgłaszane do 20 października 2017 r.
WYBÓR PRAC I CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD: Pierwszy poziom selekcji odbywa się na
szczeblu krajowym, zgodnie z językami przysyłanych historii, i prowadzi do wyłonienia
czterech finalistów w każdym języku (po jednym dla każdej kategorii opowieści).
Drugi poziom selekcji, z międzynarodowym jury, wybierze spośród finalistów cztery
najlepsze prace (po jednej dla każdej kategorii opowieści).
Opowieści (finalistów i zwycięzców) zostaną zebrane w podręczniku dobrych praktyk.
Przedstawiciel każdego zwycięskiego projektu będzie zaproszony na finał projektu w
Strasburgu (15-17/03/2018 r.).
Konkurs jest częścią projektu Lampedusa Berlin; Dziennik z podróży, program Europa dla
Obywateli, Komponent 2, Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie.
2.3: Projekt społeczeństwa obywatelskiego (projekt: 577736-CITIZ-1-2016-1-IT-CITIZ-CIV).
Celem projektu jest rozwijanie dialogu wśród Europejczyków poruszającego kilka
kluczowych kwestii dla dzisiejszej Europy, związanych z kryzysem migracyjnym:
- Jak opracować lepszą politykę migracyjną w Europie?
- W jaki sposób powstrzymać rozprzestrzenianie się ksenofobicznych i rasistowskich postaw i
poglądów?
- Jak rozwijać dialog interkulturowy w Europie?
Partnerzy: Fondazione ForTeS (Włochy, koordynator), Asinitas Onlus (Włochy),
Sosrazzismoitalia (Włochy), Sozial.Label E.V. (Niemcy), S.O.S. Racismo Gipuzkoa Asociacion
(Hiszpania), Egam-European Grassroots Antiracist Movement Association (Francja),
Oltalom Karitativ Egyesulet (Węgry), Asociatia Tineri Parteneri Pentru Dezvoltarea Societatii
Civil (Rumunia), International Centre For Sustainable Development (Grecja), Towarzystwo
Amicus (Polska).
Kontakt: project.labe@gmail.com (główny Organizator, w Polsce: maciej.s@bia.pl

Strona internetowa: www.lampedusaberlin.eu
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