Zapraszamy do uczestnictwa

Czym jest Fundacja Nagrody Młodzieżowej?

Wszystkich młodych ludzi w wieku od 12 do 23 lat
mieszkających na stałe w województwie wielkopolskim.

Fundacja Nagrody Młodzieżowej to samodzielna fundacja
użyteczności publicznej. Została utworzona w roku 1991 przez
Heską Akademię Badań i Planowania na Terenach Wiejskich,
aby zachęcić młodych ludzi do aktywnego zajmowania się
ich środowiskiem, a tym samym wzbudzić zainteresowanie
młodzieży przestrzenią, w której żyją.

Zwycięzcy konkursu
zostaną zaproszeni jako goście Fundacji Nagrody
Młodzieżowej JugendpreisStiftung na uroczystość
rozdania nagród oraz kilkudniowy pobyt w Wiesbaden
(Hesja). Spotkanie wszystkich laureatów jest okazją
do dalszego poznania i wymiany doświadczeń,
otrzymają za swoje prace dyplomy opatrzone
podpisami patronów konkursu,
otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości
5000 Euro. Zwycięzca Nagrody Młodzieżowej
(pierwsza nagroda) otrzyma medal Fundacji
Nagrody Młodzieżowej za rok 2018.
Prace konkursowe będą oceniane przez jury składające się
z przedstawicieli wszystkich uczestniczących regionów
partnerskich. Decyzja jest ostateczna. Nie ma
prawnej możliwości odwołania się od tej decyzji.

Od 1992 roku w Hesji i w powiązanym z nią historycznie okręgu
Schmalkalden-Meiningen organizowany jest Konkurs Nagrody
Młodzieżowej. Od 2005 roku w konkursie uczestniczą również
europejskie regiony partnerskie Hesji, czyli Emilia-Romania
(Włochy), Wielkopolska i Akwitania (Francja).
Podczas przygotowywania corocznych zadań konkursowych
ujawniają się różnorodne osobiste i regionalne punkty widzenia
w Europie, dotyczące tego samego tematu. Udział w Konkursie
Nagrody Młodzieżowej adresowany jest do szkół w Regionie
Emilia-Romania (Włochy), Wielkopolsce i Akwitanii (Francja),
w których nauczany jest język niemiecki. Celem Fundacji jest
rozwijanie kompetencji językowych oraz promowanie
porozumienia na poziomie europejskim i międzynarodowym.

Zgłoszenia
Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej
www.jugendpreisstiftung.de oraz na stronie www.umww.pl.

KONKURS W REGIONACH EUROPY

Prace należy nadsyłać na adres:

Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak i jego odpowiednicy
w regionach partnerskich.

Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki
Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel. 61 62 66 580, fax 61 62 66 571
e-mail: edukacja@umww.pl
z dopiskiem „Nagroda Młodzieżowa“

Termin składania prac: 10 lutego 2018 r.

Sponsorzy Nagrody Młodzieżowej 2018

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 12 do 23 lat
mieszkających na stałe w:
Hesji i okręgu Schmalkalden-Meiningen (Turyngia),
Akwitanii (Francja),
Emilii-Romanii (Włochy),
Wielkopolsce (Polska).

Atrakcyjne nagrody:
Spotkanie z młodzieżą z regionów partnerskich oraz nagrody
pieniężne o łącznej wartości 5000 Euro .

Konkurs w 2018 r.

Temat:

Prace konkursowe: warunki

W 2018 r. konkurs Nagrody Młodzieżowej pod rotacyjnym
przewodnictwem Wielkopolski poświęcony będzie następującemu
zagadnieniu:

LUDZIE WYKLUCZENI W NASZYM SPOŁECZEŃSTWIE

Dopuszcza się możliwość nadesłania prac w formie
pisemnej, grafiki, eseju, obrazów, zdjęć, nagrań video,
słuchowiska oraz także innych form prezentacji.

LUDZIE WYKLUCZENI W NASZYM SPOŁECZEŃSTWIE
Wykluczenie społeczne to sytuacja, gdy obywatel, będący
członkiem społeczeństwa, nie może w pełni uczestniczyć
w ważnych aspektach życia społecznego. Wykluczenie
społeczne ma charakter wielowymiarowy i może dotyczyć
wielu dziedzin życia: edukacji, gospodarki, kultury, polityki.
Może mieć charakter braku dostępu do usług medycznych,
społecznych. Może też być wynikiem ograniczenia praw
obywatelskich.

Przejawami wykluczenia społecznego może być ograniczony
dostęp do szkolnictwa, niemożność znalezienia pracy
ze względu na wiek czy niepełnosprawność, niemożność
zaspokojenia potrzeb ze względu na bardzo niskie zarobki.
To również brak dostępu do usług medycznych w sytuacjach
pilnych lub wymagających specjalistycznej diagnostyki.
Niedostosowany do potrzeb niepełnosprawnych powszechny
transport zbiorowy. Niemożność wzięcia udziału w wyborach
osób chorych i niepełnosprawnych. Brak dostępu do kultury
ze względu na relatywnie wysoką cenę. Brak dostępu do informacji,
w tym dostępu do internetu.

Powodów z jakich ludzie zostają wykluczeni jest wiele:
Pierwsza grupa powodów to ubóstwo materialne, życie
w niekorzystnych warunkach ekonomicznych, brak
odpowiedniego poziomu kwalifikacji, bezrobocie - wszystko to
tworzy błędne koło, gdyż zła sytuacja ekonomiczna rodziny utrudnia
zdobycie odpowiedniego poziomu wykształcenia, co dalej wpływa
na trudności ze znalezieniem pracy i pogłębia ubóstwo.
Kolejna grupa powodów jest związana ze stanem fizycznym jednostki
i są to wszelkie niesprawności fizyczne, kalectwa, choroby.
Grupa trzecia dotyczy sfery psychicznej: wykluczone zostają
osoby uzależnione (np. od alkoholu, narkotyków), niepełnosprawne
psychicznie czy też zaburzone psychicznie.
Następną grupą osób, które są dyskryminowane, są osoby
odmienne – np. kulturowo, rasowo, etnicznie, religijnie, seksualnie.

Warto również mieć na uwadze wszelkie istniejące uprzedzenia
i stereotypy, gdyż są ściśle związane z przyczynami wykluczenia
i odrzucenia.

Prace będą oceniane pod kątem:
1

oryginalności i jakości pracy konkursowej

2

odniesienia pracy do tematu konkursu

3

odpowiedniej do wieku realizacji tematu

4

potwierdzenia wykonania pracy zespołowej

5

uwzględnienia aspektu komunikatywnego (praca powinna
w sposób werbalny i niewerbalny przemawiać do szerokiego kręgu
odbiorców i być zrozumiała bez dodatkowych komentarzy).

Wymagania
Format:
- w przypadku formy papierowej maks. DIN A3
- w przypadku formy filmowej, prezentacji PowerPoint
lub słuchowisk: maks.15 minut
- ogólnie czytelny format danych.
Praca konkursowa musi być zasadniczo przygotowana
w wersji dwujęzycznej.
Streszczenie pracy wraz z prezentacją grupy /uczestnika
z Emilii Romanii (Włochy), Wielkopolski i Akwitanii (Francja)
musi być przygotowane w języku niemieckim, a dla
niemieckich uczestników - w jednym z języków regionów
partnerskich lub po angielsku.
Szkoły mogą nadsyłać tylko prace grupowe.
Studenci, autorzy działający w klubach, stowarzyszeniach
i gminach mogą nadsyłać prace indywidualne. Preferowane
są przede wszystkim prace zespołowe.

Najczęściej
wymienianymi
przyczynami
wykluczenia
społecznego jest ubóstwo i bezrobocie. Grupy najbardziej
narażone na wykluczenie społeczne to: osoby niepełnosprawne,
uzależnieni, długotrwale bezrobotni, opuszczający zakłady
karne, kobiety samotnie wychowujące dzieci, osoby o niskich
kwalifikacjach zawodowych, starsze osoby samotne,
bezdomni, dzieci wychowujące się poza rodziną, imigranci
oraz członkowie mniejszości narodowych.

Nadesłana praca nie może być wcześniej opublikowana.
Przyznając nagrodę, Fundacja Nagrody Młodzieżowej
uzyskuje prawo do pierwszej publikacji oraz prawo
do trwałego udokumentowania zwycięskich prac na swojej
stronie internetowej.

