
  

ТЕ КАНИ ДА УЧАСТВАШ В КОНКУРСА  

     

Кампания, коалиция и световна общност срещу 
изменението на климата

Connect 4 Climate е световна програма, стартирана от Световната 
банка, Министерството на Околната Среда на Италия и Глобалния 
Екологичен Фонд, в сътрудничество със 150 организации, през 
септември, 2011. 
Основната мисия на програмата е привличане на общественото 
внимание към измението на климата и насърчаване към действие, с 
цел неговото предовратяване.

Connect 4 Climate, с помощта на социалните мрежи и уеб 
пространството, предоставя отворено пространство на хора от цял 
свят да разкажат личните си истории, затова как промяната на 
климата се отразява на тяхното ежедневие.

Началото

Тази идея бе развита в конкурса Voices4Climate, чието начало бе 
поставено през Декември, 2011. Кампанията бе насочена основно 
към младежи от Африканските страни, между 13 и 35 годишна 
възраст, които бяха поканени да споделят своите истории чрез 
снимки и видеоклипове, разделени в шест категории: селско 
стопанство, енергия, гори, полове, здраве и вода. 
Резултатите се оказаха впечатляващи: над 700 снимки и 
видеоклипове от всички страни на Африканския континент.

Насърчени от този успех, през юни 2012 Connect4Climate стартира 
вторo, международно издание на конкурса Voices4Climate, в 
сътрудничество с музикалния канал МТВ за най-добри снимки, 
видеоклипове и музикални видеоклипове на тема климат. След 
повече от 1000 изпратени материали от 116 страни по свете, 
победителите бяха обявени на събитието Right Here, Right Now, във 
Вашингтон, САЩ, на 1-ви март, 2013. 

http://www.connect4climate.org/blog/voices4climate-winners
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iChage

Тази година, Connect4Climate и ТВН Медия Груп, в сътрудничество 
с водещи медийни мрежи и академични институции с фокус 
комуникации, представят конкурса iChange, който предоставя на 
млади хора от цял свят да изразят своето креативно виждане за 
измението на климата в 30-секунден видеоклип.

Видеото може да разказва истории, да насочва публичното 
внимание към проблема, да насърчава към действие и/или да 
предоставя възможно решение.

Конкурсът е отворен за млади хора, които в момента карат 
висшето си образование, на възраст между 18 и 35 години. Всеки 
може да се регистрира като самостоятелен автор или като група до 
5 човека.

Пет видеоклипове ще бъдат специално избрани от жури, съставено 
от професионалисти, работещи в сферите на комуникациите, 
филми и околната среда. Петимата финалисти ще бъдат поканени 
да присъстват на Гранд При церемонията за Рекламни стратегии в 
Милано, на 29 май, 2013 година. По време на събитието, публиката 
ще гласува и избере победител.

Всеки от петимата финалисти ще получи стипендия от 2000 евро от 
ТВН Медия Груп.
Победителят ще получи стипендия от 5000 евро, а видеоклипът ще 
бъде представен на филмовите фестивали в Кан, Ню Йорк и Пекин, 
както и ще бъде включен в платформите на медийните ни 
партньори.
Крайна дата за изпращане на материалите: 1-ви май, 2013
https://apps.facebook.com/ichangecontest

МОЖЕШ ЛИ ДА ВДЪХНОВИШ ПРОМЯНА ЗА 
30 СЕКУНДИ?

ОПИТАЙ!
 ВКЛЮЧИ СЕ СЕГА!

                                    
Основни медийни партньори
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