Mladinska mreža MaMa
Gosposvetska ulica 5
1000 Ljubljana

Ljubljana, 4. 5. 2018

VABILO K SODELOVANJU V NOVINARSKEM NATEČAJU 2018

Na Mreži MaMa organiziramo Nacionalni natečaj za novinarske nagrade za mlade in malo manj mlade
novinarje. Pobudo, ki je bila do sedaj usmerjena le na regijsko področje, želimo razširiti na nacionalno
raven in odpreti prostor za dialog o temah, povezanih z mladimi.
Novinarski natečaj 2018 je namenjen spodbujanju medijske obravnave zgodb Mreže MaMa in
ostalih mladinskih centrov. Na Mreži MaMa trenutno poteka kar nekaj projektov in različnih
aktivnosti, med njimi kar nekaj mednarodnih. Projekti in aktivnosti se osredotočajo na teme
strukturiranega dialoga, aktivnega državljanstva, socialnega vključevanja mladih oziroma bolj splošno
v krepitev mladinskega sektorja, mladinskih delavcev in mladih.
Novinarje in novinarke vabimo k pripravi prispevkov, člankov ali mnenj na temo projektov in
aktivnosti, ki trenutno potekajo na Mreži MaMa – Koalicija mladih, Youth Workers Academy,
Social Inclusion in Youth Centers, Western Balkan Window, ReYion in MLADIM. Novinarska nagrada
se podeljuje novinarju ali novinarki za najboljši prispevek, ki bo ocenjen na podlagi meril,
predstavljenih v nadaljevanju.
KAKO NATEČAJ POTEKA?
Pogoji sodelovanja:

1. Novinar_ka poda izjavo o avtorstvu novinarskega prispevka (glej Izjavo o soglasju), ki velja
za celotno gradivo.

2. Novinar_ka poda pisno soglasje za sodelovanje v novinarskem natečaju 2018 in se s tem
strinja z navedenimi pogoji ter načinom ocenjevanja in izbora vlog (glej Izjavo o soglasju).

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija
nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.

3. Novinar_ka z udeležbo daje soglasje, da lahko njegov oziroma njen prispevek objavljamo in
razširjamo po lastnih kanalih obveščanja (glej Izjavo o soglasju).

4. Novinar_ka Izjavo o soglasju posreduje koordinatorjem projekta skupaj s prispevkom.
5. Oglasnih oziroma promocijskih prispevkov se ne upošteva.
6. Vsebina novinarskega prispevka se nanaša na temo projektov in aktivnosti, ki trenutno
potekajo na Mreži MaMa.

7. Vsebina novinarskega prispevka razpoznava teme mladinskega dela in zgodb Mreže MaMa ter
ostalih mladinskih centrov.

8. Nagrada se podeljuje poklicnim ali ljubiteljskim novinarjem ali novinarkam, ki delujejo v
profesionalnih ali amaterskih medijih.

Nagrada za najbolje ocenjen prispevek bo dogovorjena tekom novinarskega natečaja. Na Mreži MaMa
zagotavljamo, da bo najbolj aktiven_na novinar_ka spoznal_a mladinsko delo na mednarodni ravni,
dogovorili pa se bomo tudi o morebitnem nadaljnjem sodelovanju.
Novinarje in novinarke vabimo, da svoje prispevke pošljejo na e-naslov info@mreza-mama.si s
pripisom Novinarski natečaj 2018 do 30. septembra 2018, skupaj z Izjavo o soglasju. V kolikor
do 30. septembra 2018 ne prejmemo zadostnega števila prispevkov (minimalno: 5), se podelitev
nagrade odpove in prestavi na naslednje leto.

Dodatne informacije:

info@mreza-mama.si
030 618 628
Leja Markelj, pomočnica vodje projektov, 040 864 015

S spoštovanjem,
Mladinska mreža MaMa
mag. Maja Hostnik
direktorica
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