Biedrība „Sociālās inovācijas centrs”
Reģ.Nr. 40008159565,
Adrese: „Upeslejas”, Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV2124;
Web: www.socialinnovation.lv, E-pasts: socialinnovation@inbox.lv
Konkurss jauniešiem
„Jauniešu pilsoniskā iesaiste un sociālais kapitāls”
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Konkursa apraksts
1.1. Konkursu organizē biedrība „Sociālās inovācijas centrs” (turpmāk SIC), ar Eiropas Savienības „Eiropa pilsoņiem” finansiālu atbalstu
projekta „Sociālā kapitāla attīstība kā rīks jaunatnes pilsoniskai līdzdalībai Austrumeiropas valstīs" ietvaros.
1.2. Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu motivāciju un zināšanas par pilsonisko iesaisti un sociālo kapitālu, kā arī veicināt aktīvu jauniešu
līdzdalību un labās prakses izplatīšanu.
1.3. Konkursā aicināti piedalīties 13-30 gadus veci jaunieši no visas Latvijas.
Konkursa uzdevums
2.1. Konkursa dalībnieka (jaunieša) uzdevums ir izveidot video vai rakstu, kurā radošā veidā ir parādītas/aprakstītas līdzdalības iespējas vai
sociālā kapitāla attīstīšanas iespējas savā tuvākajā apkārtnē.
Konkursa materiālu sagatavošana
3.1. Konkursa materiālam ir jābūt sagatavotam laika posmā no 2015.gada 30.marta līdz 2016.gada 24.aprīlim.
3.2. Viens autors drīkst iesniegt neierobežotu skaitu ar materiāliem.
3.3. Konkursā darbu drīkst iesniegt tikai materiāla autors vai autori, kas veidojuši video vai rakstījuši rakstu nepārkāpjot autortiesības un
citus normatīvos aktus. Darbs nedrīkst saturēt diskriminējošus un aizvainojošu saturu. Darbā nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās
pieklājības normas vai pastāvošo likumdošanu. Likuma pārkāpuma gadījumā visu atbildību par iesniegtā darba saturu nes tā autors.
3.4. Konkursā var iesniegt profesionālus un neprofesionālus video. Vērtējot video, galvenokārt, tiks ņemts vērā video saturs, mazāk –
tehniskā kvalitāte. Video saturs, veidošanas tehnika, forma un dažādas video detaļas ir autora brīva izvēle. Video garums nedrīkst
pārsniegt 10 minūtes.
3.5. Rakstu autoriem maksimāli pieļaujamais rakstu zīmju skaits ne vairāk par 3000 rakstu zīmēm.
Konkursa norises laiks un kārtība
4.1. Konkursa norises laiks: no 2015.gada 30.marta līdz 2016.gada 24.aprīlim, plkst. 24:00.
4.2. Konkursa Nolikums ir pieejams www.civicyouth.eu mājaslapā.
4.3. Piedaloties Konkursā, autors piekrīt, ka materiālu drīkstēs izmantot dažādās interneta vietnēs un pasākumos, iekļaujot konkursa
organizatora logo, bez iepriekšējas saskaņošanas.
4.4. Konkursā iesniegtajiem materiāliem jābūt autora/-u oriģināldarbam, kas iepriekš nav ticis rādīts nevienā Latvijas vai ārzemju interneta
medijā un nav sagatavots citu projektu vai radošo darbu ietvaros.
Konkursa materiālu iesniegšana
5.1. Konkursa pieteikšanos veic caur platformu www.civicyouth.eu, sadaļu „Iesaisties!’’. Ja rodas neskaidrības, problēmas apraksts ir jāsūta
socialinnovation@inbox.lv
5.2. Iesniedzot materiālu, konkursa dalībnieks apliecina, ka iesniegtais materiāls ir dalībnieka radīts darbs un visi norādītie dati par
dalībnieku/-iem ir pareizi. Ja Konkursa dalībnieks ir jaunāks par 18 gadiem, tad par Pieteikuma atbilstību ir atbildīgs tā likumīgais
aizbildnis.
5.3. Gadījumā, ja konkursā tiek iesniegts svešs darbs vai informācija par konkursa dalībnieku ir nepatiesa, konkursa dalībnieks vai tā
likumīgais aizbildnis atlīdzina visus zaudējumus, kas radušies konkursa organizētājam konkursa dalībnieka rīcības dēļ.
5.4. Konkursā nedrīkst piedalīties konkursa organizēšanā iesaistītās personas, Sociālā inovācijas centra darbinieki un projektā iesaistīto
ārzemju partneru darbinieki un biedri, Latvijas Jaunatnes padomes darbinieki, žūrijas locekļi, kā arī viņu ģimenes locekļi.
Konkursa pieteikumu izvērtēšana
6.1. Konkursa balvu fondu veido 1 planšetdators, 1 tālrunis un viens pulkstenis, kā arī piemiņas suvenīri un diplomi.
6.2. Konkursam iesniegtos materiālus vērtēs konkursa žūrija no 3- 5 locekļu sastāvā. Žūrijas locekļu sastāvu nosaka Sociālās inovācijas
centra valde.
6.3. Konkursam iesniegtie materiāli tiks vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem: darba vēstījuma atbilstība Konkursa mērķiem, tēmas
atspoguļojuma oriģinalitāte un satura izklāsta skaidrība.
6.4. Konkursa žūrijai ir tiesības no dalības Konkursā izslēgt tos materiālus, kas satur personas cieņu un godu aizkarošu informāciju,
politisko spēku propagandu, kā arī tos video un rakstus, kas neatbilst Konkursa nolikuma nosacījumiem.
Konkursa uzvarētāju pasludināšana
7.1. Konkursa 3 uzvarētāji tiks pasludināti 2016. gada maija pasākumā „Apaļā galda noslēguma un izplatīšanas pasākums”, Igaunijā.
7.2. Konkursa potenciālie uzvarētāji tiks informēti 7 darba dienu laikā pēc konkursa video izvērtēšanas un aicināti uz pasākumu. Informācija
par konkursa uzvarētājiem tiks publicēta www.civicyouth.eu

*Jauniešu līdzdalība ir process, kurā jaunieši piedalās sev būtisku jautājumu izlemšanā, apkārt notiekošā līdzveidošanā un
sabiedrības procesu ietekmēšanā. http://youtu.be/vji0o6ezyCw

