Δημιουργικές συνέργειες για τους Ασυνόδευτους Ανήλικους
Συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον ΑΚΤΟ

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) αποτελεί ΝΠΔΔ και τελεί υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥ). Βάσει του ιδρυτικού του νόμου (ΠΔ 22/7-22006, τ. Α ΦΕΚ 18), σκοπός του ΕΚΚΑ είναι ο συντονισμός του δικτύου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
στήριξης σε άτομα, οικογένειες και ομάδες πληθυσμού που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Με τον Ν.4554/2018 ανατέθηκε στο ΕΚΚΑ η Επιτροπεία των ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων που
βρίσκονται στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού μας, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι σήμερα
είναι 5.252 (http://www.ekka.org.gr/). Στο πλαίσιο της ενημέρωσης αυτής της ευάλωτης ομάδας πληθυσμού
αναφορικά με την πρόληψη της λοίμωξης από τον κορωνοϊό (covid-19), η Διεύθυνση Προστασίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΚΚΑ ετοιμάζει ένα έντυπο που θα εξηγεί στα παιδιά που βρίσκονται σε
δομές φιλοξενίας τι είναι ο κορωνοϊός και θα τα ενημερώνει για τα μέτρα προφύλαξης στη μητρική τους
γλώσσα.
Το ΕΚΚΑ συμπράττει με τον ΑΚΤΟ, τον γνωστό εκπαιδευτικό όμιλο Τέχνης, Design & Media, με σκοπό τη
διεξαγωγή ενός διαγωνισμού, όπου θα συμμετάσχουν οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες του
επιτυχημένου προπτυχιακού προγράμματος Bachelor of Arts (Hons) Degree in Sketch-ComicsCartoon, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Middlesex University London. Σκοπός του
διαγωνισμού είναι η δημιουργία ενός/μιας «ήρωα»/«ηρωίδας», ο/η οποίος/α θα πρωταγωνιστήσει σε μια
ιστορία που θα αφορά την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών για τον covid-19.
Τα έργα, που θα κατατεθούν, θα αξιολογηθούν από μια τριμελή επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από
τον Πρόεδρο του ΕΚΚΑ κ. Χρυσοβαλάντη Παπαθανασίου, τον κομίστα - εικονογράφο κ. Τόμεκ Γιοβάνη
και τη συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας κα Μαρίνα Μιχαηλίδου-Καδή.
Ο/Η νικητής/τρια θα λάβει Βραβείο από το ΕΚΚΑ και το έργο του/της θα προβληθεί από τα ΜΜΕ, την
ιστοσελίδα του ΕΚΚΑ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το σκοπό αυτό, θα γυριστεί και ένα σύντομο
βίντεο, στο οποίο ο/η σπουδαστής/στρια θα μιλάει για τον/την ήρωα/ιδα του και την πηγή έμπνευσής
του/της. Τέλος, θα αποτελέσει συνεργάτη/ιδα του ΕΚΚΑ σε μελλοντική δράση που θα χρησιμοποιηθεί ο
«χαρακτήρας» που θα έχει επινοήσει.
Τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στον/στη δημιουργό, ο/η οποίος/α, ωστόσο, παραχωρεί το
δικαίωμα χρήσης του κόμικ αποκλειστικά στο ΕΚΚΑ για τους σκοπούς του, καθώς και για την προβολή της
δράσης, ενώ δεν μπορεί ο/η ίδιος/ίδια να χρησιμοποιήσει τον «χαρακτήρα» που επινόησε σε άλλο κόμικ,
παρά μόνο σε μελλοντική δράση του ΕΚΚΑ. Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, ο/η δημιουργός επιτρέπει
στο ΕΚΚΑ την αναπαραγωγή του έργου με κάθε μέσο, τη μετάφρασή του για δημόσια χρήση, τη διανομή
αντιτύπων και τη μετάδοσή του.
Τα έργα όλων των συμμετεχόντων/ουσών θα παρουσιαστούν σε μια Έκθεση που θα πραγματοποιηθεί
από το ΕΚΚΑ και τον ΑΚΤΟ.
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Πάρτε τα μολύβια σας, τα πινέλα σας, τα μαρκαδοράκια σας και με οδηγό τη φαντασία σας
δημιουργήστε τον/την «ήρωα»/«ηρωίδα» των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων που βρίσκονται
στην Ελλάδα.
Θέμα διαγωνισμού: «Ενημερώνοντας τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες για τον covid-19 και τα
μέτρα προστασίας μέσω του κόμικ»
Προδιαγραφές:
Το έργο πρέπει να είναι έγχρωμο κόμικ.
Να αποτελείται έως και δύο σελίδες, μεγέθους Α4.
Κάθε σελίδα μπορεί να χωρίζεται σε επί μέρους εικόνες.
Κάθε συμμετοχή πρέπει να είναι μια ολοκληρωμένη ιστορία.
Να κατατεθεί σε ψηφιακή μορφή, με ανάλυση 300 Dpi, jpg.

Διευκρινίσεις:
Οι συμμετέχοντες/ουσες θα βαθμολογηθούν στο Σχέδιο, την Ιστορία και την Αφήγηση.
Το έργο να συνοδεύεται από το ένα σύντομο βιογραφικό του/της συμμετέχοντα/ουσας.
Ο χαρακτήρας του κόμικ δεν πρέπει να έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
Κάθε δημιουργός μπορεί να υποβάλει μόνο μία ιστορία.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 και ώρα
24.00.
Οι συμμετέχοντες/ουσες υποβάλλουν τα έργα τους στη Γραμματεία του ΑΚΤΟ, ο οποίος με τη σειρά του θα
τα διαβιβάσει στα μέλη της κριτικής επιτροπής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες του
ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/) σχετικά με τις πληροφορίες που θα
χρησιμοποιήσουν στην ιστορία τους για την πρόληψη από τον covid-19.
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