s

□φ□τ□e□ Αντιγρ. Αρχείο □

Λευκωσία, 22 Ιουνίου 2017
Προς: Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ
Αγαπητοί μου,
Θέμα: Έκθεση φωτογραφίας με θέμα την εμπλοκή των νέων στον εθελοντισμό
Με αφορμή την 6η Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία πραγματοποιήθηκε στις
8/2/17 στη Βουλή των Αντιπροσώπων με θέμα την «Εμπλοκή των Νέων στις ΜΚΟ», το
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) προγραμματίζει τη δημιουργία
έκθεσης φωτογραφίας (σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή) με θέμα την εμπλοκή των νέων
στον εθελοντισμό διαχρονικά.
Η ιστορία μας έχει δώσει πολλά παραδείγματα νέων ανθρώπων που έθεσαν τις βάσεις
του σημερινού εθελοντικού κινήματος. Πολλές οργανώσεις που λειτουργούν σήμερα
είχαν στο πηδάλιο, κατά τη δημιουργία τους, νέους και νέες με όραμα και νέες ιδέες, που
με ετοιμότητα έσπασαν τα τότε στερεότυπα και δημιούργησαν ποικίλες οργανώσεις για
να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της κοινωνίας.
Για το σκοπό αυτό, παρακαλώ θερμά να μας στείλετε φωτογραφίες που να μπορούν να
αποτυπώσουν με κάποια δυνατά μηνύματα την εμπλοκή των νέων στον εθελοντισμό
στο πλαίσιο της διαχρονικής εξέλιξης του έργου της οργάνωσης σας.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ:
Περιεχόμενο φωτογραφιών:
 Να καλύπτουν το παρελθόν και το σήμερα
 Να αντιπροσωπεύουν σημαντικές στιγμές στην εξελικτική πορεία της οργάνωσης με
την εμπλοκή των νέων
 Εάν περιλαμβάνουν πρόσωπα θα πρέπει να υπάρχει εξασφαλισμένη έγκριση για
δημοσίευση των φωτογραφιών από το κάθε πρόσωπο ξεχωριστά, που τυχόν
εμφανίζεται σε φωτογραφία/ιες (Βλ. Έντυπο παραχώρησης άδειας χρήσης
φωτογραφιών). Σε περίπτωση θανόντος η άδεια να υπογράφεται από ένα στενό
συγγενή.
Προδιαγραφές φωτογραφιών:
 Μαυρόασπρες ή/και έγχρωμες
 Τύπος αρχείου: ψηφιακή μορφή, με διαμόρφωση JPEG
Όνομα αρχείων (file name)-φωτογραφιών: η κάθε φωτογραφία, στην ηλεκτρονική της
μορφή να ονομαστεί με ένα αύξοντα αριθμό και μέρος της ονομασίας της οργάνωσης
με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. 1-PSSE, 2-PSSE, κτλ)
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Λεζάντες
 Θα πρέπει να ετοιμάσετε ένα ξεχωριστό έγγραφο (word file) στο οποίο να δώσετε
λεζάντα για κάθε φωτογραφία.
 Η λεζάντα πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια και περιεκτικότητα τη φωτογραφία
και να έχει χρονολογία.
 Πριν από κάθε λεζάντα θα πρέπει να γράψετε την ηλεκτρονική ονομασία (file
name) που δώσατε για κάθε φωτογραφία.
(π.χ. 1-PSSE: Ο πρώτος πρόεδρος του ΠΣΣΕ στη Γενική Συνέλευση το 1973.)
Έντυπο παραχώρησης άδειας χρήσης των φωτογραφιών:
Θα πρέπει να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο (επισυνάπτεται) με την υπογραφή του
προέδρου της οργάνωσης ή εξουσιοδοτούμενου του με το οποίο να μας δίνετε την άδεια
χρήσης των φωτογραφιών.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Ημερ. υποβολής:
Ιουλίου 2017

Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 14

Τρόπος υποβολής:
Αποστείλετε στο email: info@volunteerism-cc.org.cy
1.1.
τις φωτογραφίες (μέγιστος αριθμός από κάθε οργάνωση: 5)
1.2.
το κείμενο των λεζάντων και
1.3.
το έντυπο παραχώρησης άδειας χρήσης των φωτογραφιών
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνείτε με το ΠΣΣΕ στο
τηλ. 22514786, ext. 2.
Είμαι βέβαιος ότι θα έχω τη στενή σας συνεργασία και ανταπόκριση για να φέρουμε σε
πέρας και αυτή την αξιόλογη πρωτοβουλία η οποία θα αναδείξει το μεγαλείο της
εμπλοκής των νέων στον εθελοντισμό στο νησί μας.
Με εκτίμηση

Σταύρος Ολύμπιος
Πρόεδρος
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