
 
  

 

 

 

ცხადდება შეზღუდული შესაძლებლობის თემაზე ტელეფონით გადაღებული 

ორწუთიანი ფილმების კონკურსი  
 

 

30 აპრილი. თბილისი. სოციალური ცვლილებისკენ მიმართული საკომუნიკაციო კამპანია „დაინახე 

ყველაფერი“ აცხადებს ტელეფონით გადაღებული მოკლემეტრაჟიანი (მაქსიმუმ 2 წუთი) ფილმების 

კონკურსს ახალგაზრდებისათვის. კონკურსი გაიმართება 2018 წლის 30 აპრილიდან 2018 წლის 2 

ივნისამდე. 

კამპანია „დაინახე ყველაფერი“ გაეროს ბავშვთა ფონდის ინიციატივით და ევროკავშირისა და ამერიკის 

საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერითა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვებისა და მათი მშობლების აქტიური მონაწილეობით მიმდინარეობს. კამპანია მიზნად ისახავს 

საზოგადოების დამოკიდებულებების და ქცევის ნორმების შეცვლას და შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების შესახებ ინფორმაციის გავცელებას. 

ახალგაზრდებს საშუალება ექნებათ შეასრულონ რეპორტიორის როლი და მოგვითხრონ 

საზოგადოების დამოკიდებულების შეცვლის საჭიროების  შესახებ, გაავრცელონ ინფორმაცია 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების შესახებ. 

 

 

კონკურსის მონაწილეებმა მობილური ტელეფონით უნდა 

გადაიღონ ორწუთიანი ფილმი და შემოქმედებითი მიდგომით 

გააშუქონ მითები და რეალობა შეზღუდულ შესაძლებლობებთან 

დაკავშირებით საქართველოში, ფოკუსით: თანასწორი 

ურთიერთობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან. 

ამისთვის, კონკურსის მონაწილეებმა, ერთობლივი გამოცდილების 

მიღების მიზნით,  უნდა შეარჩიონ შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე თანატოლი, გაატარონ მასთან ერთად გარკვეული დრო და 

მოახდინონ ამ გამოცდილების რეფლექსია შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე თანატოლთან ერთად.  

 
კონკურსის მონაწილეებს შესაძლებლობა ეძლევათ 

იხელმძღვანელონ ანტი-სტიგმა კამპანია „დაინახე ყველაფერი“-ის  

ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაციებით და ფილმებით, 

რომლებიც გამოქვეყნებულია „დაინახე ყველაფერი“-ის Facebook 

გვერდზე. 

 
კონკურსის შედეგად გამოვლინდება 4 გამარჯვებული წყვილი  2 ძირითად ასაკობრივ 

კატეგორიაში : 

 13-18 წლამდე სკოლის მოსწავლეები  

 

 18-25 წლამდე ასაკის ახალგაზრდები 

 
კონკურსის მონაწილეებს მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ატვირთვა შეეძლებათ Youtube-ის არზე, რის 

შემდეგაც ისინი გაზიარდება „დაინახე ყველაფერი“-ს Facebook გვერდზე. თითოეულ ასაკობრივ 

კატეგორიაში ჟიურის მიერ გამოცხადდება ორი გამარჯვებული. დამატებით, თითოეულ ასაკობრივ 

კატეგორიაში გამარჯვებული წყვილი გამოვლინდება Facebook გვერდზე მიღებული Like-ების მიხედვით.  

პ რ ი ზ ე ბ ი 

პირველი ადგილი: პლანშეტი 

https://www.facebook.com/dainaxeyvelaferi/


 
  

 
მეორე ადგილი: ლანშეტი  

მესამე ადგილი: ციფრული  ფოტო-ვიდეო კამერა. 

ყველა მონაწილეს გადაეცემა სიგელები. 

კონკურსის წესები 

1. კანდიდატები უნდა იყვნენ 13–25 წლის საქართველოს მოქალაქეები; 

2. კანდიდატებმა უნდა წარმოადგინონ მხოლოდ ერთი ვიდეოფილმი ერთ პროექტზე; 

3. მიიღება ჯგუფური ნამუშევრები, თუმცა ის განიხილება, როგორც ერთი საკონკურსო 

განაცხადი; 

4. კონკურსში მონაწილეობით კანდიდატები ადასტურებენ, რომ ფლობენ ყველა საავტორო 

უფლებას ვიდეოფილმზე; 

5. კანდიდატები, რომლებიც წარმოადგენენ ნამუშევრებს, რომლებზეც მათ არ აქვთ საავტორო 

უფლება, გამოეთიშებიან კონკურსს; 

6. ორწუთიანი ფილმების ფესტივალის ფარგლებში აუცილებელია 18 წელზე ნაკლები ასაკის 

კანდიდატების მშობლების ან მეურვეების თანხმობა ახალგაზრდის კონკურსში 

მონაწილეობაზე; 

7. განიხილება მხოლოდ ის ფილმები, რომლებიც პასუხობს თემას „მითები და რეალობა 

შეზღუდულ შესაძლებლობებთან დაკავშირებით საქართველოში“ და „თანასწორი 

ურთიერთობები“ 

8. ყველა ფილმი უნდა გამოიგზავნოს ელექტრონული სახით, როგორც ეს მითითებულია „დაინახე 

ყველაფერი“-ს Facebook გვერდზე  

9. ფილმები უნდა იყოს ქართულ, რუსულ, ინგლისურ ენებზე ან საერთოდ დიალოგის გარეშე; 

10. ფილმების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 2 წუთს; 

11. ნამუშევრების წარმოდგენის საბოლოო ვადაა 2018 წლის 25 მაისი. 

12. გამარჯვებულს გამოავლენს კომპეტენტური ჟიური, რომელიც დაკომპლექტებულია  

სამოქალაქო საზოგადეობის  წარმომადგენლებისაგან. 

13. კანდიდატი, კონკურსში მონაწილეობით ადასტურებს, რომ იგი გაეცნო და ეთანხმება 

კონკურსის წესებს; 

14. გამარჯვებულები გამოცხადდებიან 2018 წლის  2 ივნისამდე; 

15. ჟიურის მიერ გამოვლინდება 4 გამარჯვებული წყვილი  (2 გამარჯვებული წყვილი თითოეულ 

ასაკობრივ კატეგორიაში)   

16. დაჯილდოების ცერემონიაზე ნაჩვენები იქნება 6 გამარჯვებული მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, 

ჟიური გამოავლენს და დააჯილდოვებს გამარჯვებულებს. 

17. ჟიურის წევრებს, გაეროს ბავშვთა ფონდისა და Action Global Communications–ის 

თანამშრომლებს ეკრძალებათ კონკურსში მონაწილეობა; 

18. გაეროს ბავშვთა ფონდი იტოვებს უფლებას, გამოიყენოს წარდგენილი ფილმები 

საპრეზენტაციო მასალებში და მედიაში, ასევე, გამოიყენოს ნებისმიერი ფორმით ანტი-სტიგმა 

კამპანია „დაინახე ყველაფერის“ პოპულარიზაციისთვის. 

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 

მაია ჩიტაია, Action Global Communications :  maia.chitaia@actionprgroup.com 

 

mailto:maia.chitaia@actionprgroup.com

