ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
#ΜένουμεΣπίτι, #ΜένουμεΜεΤηνΟικογένεια
γιορτάζουμε με τη δική μας φωτογραφία την Παγκόσμια Ημέρα
Οικογένειας & τα 20 χρόνια Κέντρα Πρόληψης Σείριος
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που ζούμε το τελευταίο διάστημα, είναι ίσως μια αφορμή να σκεφτούμε
πιο ουσιαστικά τις βασικές δομές της ζωής μας. Μια από αυτές είναι η οικογένεια! Τις μέρες του
αναγκαστικού αυτοπεριορισμού, αλλά και την «επόμενη μέρα» αυτής της δοκιμασίας, η θέση και ο
ρόλος της οικογένειας επαναπροσεγγίζεται.
Τις μέρες, λοιπόν, της Μεγάλης Εβδομάδας και την επομένη του Πάσχα, #ΜένουμεΣπίτι και
σκεφτόμαστε δημιουργικά: τι είναι για μένα η οικογένεια;
Τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΣΕΙΡΙΟΣ», με
αφορμή τον εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας τους και σε συνεργασία με τα προγράμματα
οικογένειας του ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ & ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του
Δήμου
Θεσσαλονίκης,
διοργανώνουν
ανοιχτό
διαγωνισμό
φωτογραφίας
με
θέμα #ΜένουμεΜεΤηνΟικογένεια, για το διάστημα 15 Απριλίου έως και 15 Μαΐου 2020.
Δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι ενήλικες (18 και άνω) που αποτελούν μέλη
μιας οικογένειας από τις πολυμελείς έως και τις μονογονεϊκές, είτε πρόκειται για οικογένειες εξ’
αίματος είτε οικογένειες που ορίζονται από άλλα χαρακτηριστικά, από αυτές που είναι
συγκεντρωμένες σε ένα σπίτι έως αυτές που είναι διάσπαρτες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας ή του
κόσμου, από και έως ό,τι μπορεί να εμπεριέχει την έννοια της οικογένειας για τον καθένα από εμάς!
Στόχος του διαγωνισμού είναι η αποτύπωση της σημασίας της οικογένειας στην καθημερινότητά μας
και στη ζωή μας μέσα από τη ματιά τόσο των ενηλίκων όσο και των ίδιων των παιδιών.
Η διαδικασία χωρίζεται σε 4 φάσεις και με τα εξής χαρακτηριστικά:
#1 ΣΤΑΔΙΟ [15-30 Απριλίου]: η φωτογραφία
Κάθε συμμετέχοντας σκέφτεται, σχεδιάζει, δοκιμάζει και εν τέλει βγάζει τις δικές του φωτογραφίες
πάνω στη θεματική. Δεν είναι ανάγκη να αποτυπώνει πρόσωπα αλλά μπορεί να είναι οτιδήποτε
δημιουργικό και έξυπνο που εικονίζει αυτό που για εμάς νοηματοδοτεί την έννοια «οικογένεια»!

Στη συνέχεια, συμπληρώνετε και στέλνετε μια (1) φωτογραφία, και ένα σύντομο συνοδευτικό κείμενο
(50-70 λέξεις), μέσω της παρακάτω φόρμας. Η διαδικασία αποστολής φωτογραφιών ολοκληρώνεται
την Κυριακή 3 Μαΐου 2020 στις 15.00.
#2 ΣΤΑΔΙΟ [3-14 Μαΐου]: η ψηφοφορία
Για 11 ημέρες, οι φωτογραφίες παρουσιάζονται online σε μια διαδικτυακή έκθεση. Εκεί δίνεται και η
δυνατότητα να ψηφίσει ο καθένας τις φωτογραφίες που του αρέσουν περισσότερο.
#3 ΣΤΑΔΙΟ [15 Μαΐου – Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας]: τα βραβεία
Μόλις ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, και στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
Οικογένειας (15 Μαΐου), θα ανακοινωθούν οι 10 συμμετοχές που συγκέντρωσαν τις περισσότερους
ψήφους καθώς και τα 3 πρώτα βραβεία. Τα έπαθλα του βραβείου θα ανακοινωθούν σύντομα!
#4 ΣΤΑΔΙΟ [σχέδια για το μέλλον]: η έκθεση
Μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, και στο πλαίσιο του εορτασμού των 20 χρόνων λειτουργίας των
Κέντρων Πρόληψης ΣΕΙΡΙΟΣ, θα πραγματοποιηθεί έκθεση με τις 50 πρώτες συμμετοχές, ανοιχτή για
το κοινό! Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν με το πέρας της παρούσας κατάστασης.

Φέτος το Πάσχα, #ΜένουμεΣπίτι, #ΜένουμεΜεΤηνΟικογένεια και συμμετέχουμε
στο φωτογραφικό διαγωνισμό για την Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας!
Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τη ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
https://www.kp-seirios.gr/diagonismos-fotografias/
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
EMAIL: familyphoto@symvoli.gr | ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2310 260715 & 2310 860781
FACEBOOK: Κέντρα Πρόληψης “Σείριος” | INSTAGRAM: SeiriosFamilyPhoto

Με την παράκληση για δημοσίευση.
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