
ერთობლივი ძალისხმევით საქართველოში სიღარიბის დასაძლევად  
 
 

17 ოქტომბერს, სიღარიბის დაძლევის საერთაშორისო დღეს, მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობა 

საქართველოში გიწვევთ პროფესიონალ და მოყვარულ ფოტოგრაფებს საქველმოქმედო კამპანიაში 

მონაწილეობის მისაღებად. თქვენ უნდა წარმოადგინოთ ნამუშევრები თემაზე -  „სიღარიბის სახე“, 

რომლებიც შინაარსობრივად შეესაბამება როგორც აღნიშნულ საკითხს, ისევე,  ქართულ რეალობას.    

 

მიზანი 
ამ საქველმოქმედო კამპანიის  წამოწყებით გვსურს შევაგროვოთ სხვადასხვა ინტერპრეტაციები იმაზე, 

თუ როგორ მნიშვნელობას იძენს ეს გლობალური თემა ჩვენს ქვეყანაში. კამპანია, ასევე, ემსახურება 

საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას და ერთობლივი მოქმედებისკენ მოწოდებას. თუმცა, 

რაც ყველაზე  მნიშვნელოვანია, ეს წამოწყება ფოტოგრაფებსა და ყველა დაინტერესებულ მოქალაქეს 

აძლევს, საკუთარი სურვილისამებრ, ქველმოქმედებაში  ჩართვის შესაძლებლობას.  

 

პროცესი 
მსოფლიო ბანკის თბილისის ოფისისა და, შესაბამის ეტაპზე მოწვეული, გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის წარმომადგენლებისაგან შემდგარი კომისია შეარჩევს ფოტოების გარკვეულ 

რაოდენობას, რომლებიც ამ კამპანიის ფარგლებში სპეციალურად მოწყობილ წინასაშობაო აუქციონზე  

(2018 წლის დეკემბრის პირველ ნახევარში) გაიყიდება. იგივე კომისია შეარჩევს საქველმოქმედო 

ღონისძიების ბენეფიციარს (მაგ. უმწეო ოჯახი, მოხუცთა სახლი, „ჰოსპისი“, ა.შ.), რომელსაც 

აუქციონიდან შემოსული თანხა (ან საჭირო ნივთები და პროდუქტი) საჩუქრად გადაეცემა.  

 

ფოტოების ავტორებს გთხოვთ: 
 

1. გაგვიზიაროთ ნამუშევრები, რომლებიც მხოლოდ საქართველოშია გადაღებული კამპანიის 

დაწყებიდან ერთი თვის ან , მაქსიმუმ, გასული ერთი წლის მანძილზე . 

2. მიგვითითოთ თქვენთვის სასურველი ბენეფიციარის ვინაობა და მოგვაწოდოთ როგორც 

მათთან, ასევე, თქვენთან დასაკავშირებლად საჭირო საკონტაქტო ინფორმაცია. 

3. ნამუშევარს დაურთოთ წერილობითი ნებართვა ფოტოსა და ავტორის სახელის მსოფლიო 

ბანკის სოციალურ მედია-საშუალებებში (Facebook, Twitter, Instagram) და ვებ-გვერდზე 

გამოსაყენებლად.  

4. დაესწროთ საქველმოქმედო აუქციონს, თუკი თქვენი ფოტოები მონაწილეთა (ფინალისტთა) 

საბოლოო სიაში აღმოჩნდება.  

 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ფოტოების მოთხოვნილი ინფორმაციის გარეშე გამოგზავნის 

შემთხვევაში, თქვენი ნამუშევარი ვერ იქნება განხილული ვერც საქველმოქმედო აუქციონზე  

გამოსაფენად,  და ვერც ინტერნეტ-სივრცეში გამოსაქვეყნებლად.  

 

დამატებითი ინფორმაცია: 
• ეს არის გამოწვევა გამოცდილი და პროფესიონალი ფოტოგრაფებისთვის . თუმცა, სიამოვნებით 

განვიხილავთ მოყვარულთა მიერ გამოგზავნილ ნამუშევრებსაც. 

• მისაღებია  მობილური ტელეფონით გადაღებული ფოტოები იმ შემთხვევაში, თუკი ხარისხი 

შეესაბამება ბეჭდვისთვის დადგენილ მინიმალურ მოთხოვნებს. 

• თითოეული ავტორისგან დაშვებულია ერთი ან ორი ნამუშევარი. 

 

თუკი ჩვენს საქველმოქმედო კამპანიაში ჩართვას გადაწყვეტთ, გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ თქვენი 

ფოტოები ან ბმული მათ ჩამოსატვირთად შემდეგ მისამართზე :  endpovertygeorgia@worldbank.org.   

mailto:endpovertygeorgia@worldbank.org


 
ფოტოების გამოგზავნის ბოლო ვადა:  
2018 წლის 25 ნოემბერი 

 

შენიშვნა: 
მონაწილეობისთვის  ან წარდგენილი ფოტოების შემდგომი გამოყენებისთვის ფულადი კომპენსაცია 

არ არის გათვალისწინებული. 

 
შედეგებისთვის, მომავალი ერთი თვის განმავლობაში, თვალი ადევნეთ მსოფლიო ბანკის 

საქართველოს ვებ-გვერდს ან მსოფლიო ბანკის ევროპისა და ცენტრალური აზიის Facebook გვერდს. 

 
 

http://www.worldbank.org/en/country/georgia
http://www.worldbank.org/en/country/georgia
https://www.facebook.com/WorldBankEuropeCentralAsia

