Concurs de desen pentru copii cu dezabilitati din centrele de plasament din Republica
Moldova :
“Si EU am un vis”
Anul 2019 marcheaza aniversarea a 30 ani de la adoptarea Conventiei Internationale
a Drepturilor Copiilor. Cu aceasta ocazia Asociatia Alsace Moldavie (AAM) in parteneriat cu Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale organizează un concurs de
desene pentru copii cu dezabilitati din Republica Moldova cu tema „Si eu am un
vis”.
Lucrarile preselectionate vor fi expuse în cadrul unui eveniment organizat tot de
AAM si dedicat Zilei Copiilor, la Strasbourg, pe data de 29.06.2019.
REGULAMENT CONCURS DE DESENE:
„Si EU am un vis” ediția I, aprilie/ septembrie 2019
Preambul
Convenţia cu privire la Drepturile Copilului
În 1989 liderii tuturor țărilor membre ONU s-au întâlnit pentru a întocmi un set de
angajamente in favoarea copiilor. Convenția cu privire la Drepturile Copilului se
adresează fiecarei persoane sub vârsta de 18 ani.
De ce este Convenţia importantă?
Toți copiii au drepturi și toate acestea sunt menționate clar în convenţie. Copiii din
lumea întreagă au dreptul la supravieţuire, la dezvoltare la un potenţial maxim, la protecţie împotriva oricărei influenţe negative, abuz şi exploatare şi la participare deplină
la viaţa familială, culturală şi socială. De asemenea, adulții și guvernele au responsabilități și obligații pentru a se asigura că drepturile tuturor copiilor sunt respectate.
Copiii cu dezabilitati din Repubica Moldova
Exista actualmente aproape 12 000 de copii cu dezabilitati in Republica Moldova. In
ciuda unor progrese importante facute in ultimii ani, mai ales datorita unor initiative
private, ei raman adesea izolati si exlusi din viata sociala si economica. Sistemul de
formare este insuficient adaptat pentru a asigura integrarea lor deplina in societate. Situatia si problemele lor specifice sunt putin cunoscute de catre populatie si raspunsurile
date de autoritati, precum si fondurile acordate rezolvarii diferitelor probleme sunt insuficiente.
Art.1. Scop

Promovarea si recompensarea creativitatii copiilor cu dezabilitati, promovarea lor si
cresterea nivelului de informare al populatiei privind existanta, conditile, drepturile si
necesitatile copiilor cu dezabilitati.
Art.2. Grup țintă
Copiii cu dezabilitati, beneficiari ai centrelor de plasament din Republica Moldova, cu
vârste între 6 și 15 ani.
Art.3. Tema concursului
Concurs de creativitate grafica cu titlul „Si EU am un vis”.
Art.4. Cerințe obligatorii
În concurs vor fi acceptate desenele care respectă următoarele cerințe:
5.1 Format desen: A4, hârtie albă.
5.2 Condiții tehnice: creioane colorate, carioca, acuarelă și/sau tempera.
5.3 Fiecare desen va avea pe spate o etichetă cu următoarele informații:
Nume/Prenume participant …..
Vârsta…..
Centrul de zi…..
Titlul lucrării…..
Art.5. Înscrierea
Un participant poate înscrie maxim 2 desene în concurs.
Concursul de desene se organizează pe 3 categorii de vârste:
Categoria A: de la 6 la 8 ani
Categoria B: de la 9 ani (impliniti inainte de sau pe 1 iunie 2019) la 12 ani
Categoria C: de la 13 ani (impliniti inainte de sau pe 1 iunie 2019) la 15 ani
Participanții vor transmite desenul/desenele persoanei responsabile cu concursul,
desemnata de AAM, pana la data de 15.06.2019
Lucrările transmise după aceasta data limită de primire nu vor fi luate în considerare
pentru a participa la acest concurs.
Art.6. Acordul privind utilizarea desenelor
Prin actul de înscriere, concurenţii si familiile lor îşi dau acordul de a încredinţa organizatorilor concursului (Asociatia Alsace Moldavie) dreptul de utilizare a lucrărilor

înscrise în concurs fără a solicita nici un fel de compensație. Organizatorii vor putea
utiliza aceste desene si copii facute dupa ele și se vor putea folosi de acestea ca suport
de sensibilizare şi de promovare a mesajelor pe care acestea le reflectă în cadrul a diverse proiecte, activităţi şi evenimente.
La cerere, desenele originale vor fi inapoiate autorilor sau familiilor lor.
Art.7. Etapele și calendarul concursului
Acest concurs are următoarele etape:
1. Lansarea concursului : 15.04.2019
2. Data limita a transmiterii lucrărilor : 15.06.2019
3. Preselecția desenelor și expunerea lor in timpul unui eveniment organizat cu ocazia Zilei Copiilor: 29.06.2019
4. Jurizarea lucrărilor: 01.09.2019
5. Organizarea unei expoziţii publice cu lucrari selectate: septembrie 2019
6. Desfăşurarea Festivității de premiere a concursului: septembrie 2019
Data exacta și locația pentru expoziție și Festivitatea de premiere vor fi comunicate
în timp util de către organizatorii concursului.
Art.8. Juriul
Organizatorii vor numi un juriu format din 3 membri după cum urmează: o persoană
desemnată de AAM, o persoană desemnată de autoritatile Republicii Moldova, o persoană desemnată de principalul sponsor/donator.
Art.9. Ceremonia de premiere
Pentru fiecare din cele 3 categorii de vârste, vor fi stabilite pana la trei premii si o
mentiune.
Fiecare participant va primi o diplomă de participare. În funcție de sponsorizările
obținute, vor fi acordate și premii constând în diverse materiale și accesorii pentru pictură.
In conformitate cu fondurile acumulate din campania de fundraising destinata sustinerii
organizarii si bunei desfasurari a acestui concurs, Premiul 1 (si in functie de fondurile
disponibile, premiile urmatoare) va fi reprezentat de o excursie la Strasbourg, inima
Europei: vizita Institutiilor Europene si a atractiilor din regiunea Alsace.

