ПОЛОЖЕННЯ
про Конкурс інформаційних матеріалів у рамках проекту
«Репродуктивне здоров’я в Україні»
Конкурс журналістських матеріалів (далі – Конкурс) є ініціативою Благодійного
Фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї» в рамках виконання проекту
«Репродуктивне здоров’я в Україні» за підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку / USAID.
1. Мета конкурсу
Метою Конкурсу є підвищення обізнаності населення України з актуальних
питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї / РЗ/ПС, популяризація
успішного досвіду реалізації місцевих програм у сфері РЗ/ПС в умовах
децентралізації, що сприятиме зміцненню громадської підтримки реформ у сфері
РЗ та якнайскорішому затвердженню нової Державної програми з питань
репродуктивного здоров’я на період 2017-2021 рр.
2. Завдання конкурсу
2.1. Підтримка і заохочення тих журналістів та мас-медіа, хто професійно
висвітлює актуальні питання громадського здоров'я, репродуктивного здоров'я,
репродуктивних прав та планування сім'ї в Україні, а також успішної реалізації
місцевих програм у сфері РЗ/ПС.
2.2. Адвокація питань репродуктивного здоров’я на підтримку якнайскорішого
затвердження Концепції та прийняття нової Державної програми «Репродуктивне
здоров’я нації» на період 2017-2021 рр.
2.3. Популяризація і поширення актуальної інформації серед громадян України
про важливість збереження репродуктивного здоров’я, захисту репродуктивних
прав та використання сучасних засобів планування сім’ї.
2.4. Інформування української спільноти про позитивні приклади взаємодії
місцевої влади та організацій громадського суспільства, спрямовані на успішну
реалізацію регіональних програм з питань РЗ в умовах децентралізації та
впровадження місцевих проектів соціальної дії у сфері РЗ/ПС.
3. Організатори Конкурсу та оргкомітет
3.1. Організатором Конкурсу є Благодійний Фонд «Здоров’я жінки і планування
сім’ї», що реалізує проект «Репродуктивне здоров’я в Україні» за підтримки
Агентства США з міжнародного розвитку / USAID.
3.2. До популяризації та просування у медіа Конкурсу можуть залучатися інші
організації та фонди, які поділяють цілі Конкурсу та можуть надати сприяння у
його проведенні. До організації Конкурсу не можуть залучаються політичні партії
та релігійні організації.
3.3. Для вирішення поточних організаційних питань організатори Конкурсу
створюють Організаційний комітет у кількості трьох осіб, який має повноваження
приймати рішення з усіх питань, що виникають у зв’язку з проведенням
Конкурсу. Оргкомітет затверджує склад Журі Конкурсу у кількості п’яти осіб.
Оргкомітет не має права втручатися в роботу Конкурсного журі та впливати на
оцінку робіт.
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4. Висвітлення Конкурсу
4.1. Офіційна інформація про Конкурс, Положення про Конкурс, оперативні
новини та висвітлення результатів Конкурсу публікується на офіційному сайті
Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї» www.womanhealth.org.ua
4.2. Оргкомітет оголошує про початок проведення Конкурсу через офіційний сайт
Фонду www.womanhealth.org.ua, соціальні мережі та засоби масової інформації.
5. Терміни проведення конкурсу
5.1. Прийом і реєстрація конкурсних заявок та робіт розпочинається 13 січня 2017
року і триває до 28 лютого 2017 року.
5.2. Розгляд заявок та робіт конкурсним журі триває з 1 березня 2017 року до 10
березня 2017 року.
5.3. Оголошення підсумків конкурсу та нагородження переможців відбудеться під
час заключної конференції у рамках проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні»,
що відбудеться в середині березня 2017 року.
6. Умови проведення Конкурсу
6.1. Участь у Конкурсі можуть брати всі зацікавлені особи – журналісти, медіаактивісти, блогери, які працюють у національних та місцевих ЗМІ, що
зареєстровані або поширюють свою діяльність на аудиторію всіх областей
України.
6.2. До участі у Конкурсі приймаються статті, опубліковані у друкованих
паперових виданнях (журналах, збірниках, газетах) та на веб-сайтах, а також
відео-сюжети та радіо-програми, що виходили в ефір у період з 1 грудня 2016
року і до 28 лютого 2017 року. Статті та відео-матеріали, що не були опубліковані
або не вийшли в ефір, не приймаються до розгляду.
6.3. Тематика статей, що приймаються до розгляду, повинна стосуватися тем
репродуктивного здоров’я, репродуктивних прав, планування сім’ї, адвокації
питань РЗ на національному та місцевому рівнях, успішних прикладів взаємодії
місцевої влади та громади у сфері громадського здоров’я та інших в рамках
зазначених вище завдань Конкурсу.
6.4. Конкурс проводиться у чотирьох номінаціях:
6.4.1. Стаття (в друкованому ЗМІ)
6.4.2. Онлайн публікація
6.4.3. Сюжет у випуску новин\програма на телебаченні
6.4.4. Сюжет у випуску новин\програма на радіо
6.5. У кожній з номінацій визначається два переможці – всього 8 призерів, яких
буде відзначено відповідною винагородою та призами.
6.6. Для участі в Конкурсі автор має надіслати Заявку, яка містить інформацію
про автора (ПІБ, контакти, місце роботи), відомості про ЗМІ (назва ЗМІ,
юридична та фактична адреса, реквізити, контактні телефони, наклад (аудиторія).
До заявки також має бути прикладено текстову версію статті (у форматі Microsoft
Word) та скановану копію опублікованої статті із вказаною назвою видання та
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датою публікації або посилання на відео, опубліковане он-лайн та скановану
ефірну довідку про вихід сюжету\програми в ефір не пізніше 17:00 28-го лютого
2017 року.
6.7. Надсилати заявки, статті та анкетні дані можна електронною поштою на
адресу panchenko@rhr.org.ua з поміткою в темі листа «Конкурс» та файлами,
прикріпленими у додатку.
6.8. Кількість робіт від одного автора не обмежується. Автор сам визначає
номінацію кожної поданої роботи.
6.9. Не допускаються до участі в Конкурсі роботи, які:
6.9.1. пропагують насильство, расизм, відверту або приховану рекламу товарів чи
послуг, політичних партій;
6.9.2. містять ненормативну лексику;
6.9.3. є переписами творів інших авторів і порушують законодавство України про
інтелектуальну власність;
6.9.4. подані після завершення терміну прийому робіт на конкурс;
6.10. Подані на Конкурс роботи не рецензуються та не повертаються.
6.11. Участь в Конкурсі не можуть брати члени Оргкомітету, Журі а також їхні
близькі родичі.
6.12. Рішення про реєстрацію заявки для участі в конкурсі приймає Оргкомітет.
Оргкомітет має право запросити додаткову інформацію від заявника з метою
ефективної оцінки конкурсної роботи.
7. Оцінка робіт та визначення переможців
7.1. Для оцінки робіт Оргкомітет Конкурсу формує Спеціальне конкурсне журі,
куди запрошуються експерти з питань РЗ/ПС та фахівці, що мають досвід у
журналістській публіцистиці.
7.2. Попередню оцінку конкурсних робіт на відповідність формальним правилам
Конкурсу здійснює Оргкомітет Конкурсу. За результатами розгляду приймається
рішення про допуск роботи до участі в Конкурсі.
7.3. Кожна робота оцінюється членами Спеціального конкурсного журі. Кожен з
членів журі оцінює роботу шляхом виставлення балів за кожним із критеріїв.
Кожному критерію присвоєно певну максимальну кількість балів.
7.4. Критерії оцінювання робіт:
7.4.1. Відповідність темам Конкурсу
7.4.2. Зрозумілий, обґрунтований виклад та легкий стиль подачі матеріалу;
7.4.3. Наявність висновків, прогнозів, перспектив.
7.4.5. Стаття \сюжет має висвітлювати актуальні, цікаві аспекти, проблеми.
7.4.6.·Оригінальний підхід до висвітлення і подання теми;
7.4.7. Судження побудовані логічно і взаємопов’язано, висунуті тези супроводжуються аргументацією, наводяться різні точки зору і їх оцінка автором.
7.5. Конкурсне журі визначає найкращі роботи у кожній номінації, які отримують
І, ІІ та ІІІ місця.
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7.6. Результати Конкурсу будуть оголошені на офіційному сайті Благодійного
Фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї» www.womanhealth.org.ua , а також під
час заключної конференції, що відбудеться в середині березня 2017 року.
7.7. Учасники, визначені призерами, будуть поінформовані електронною поштою
чи у будь-який інший доступний спосіб.
7.8. Результати Конкурсу є остаточними та не підлягають оскарженню. Конкурсне
журі не зобов’язане пояснювати мотиви своїх оцінок.
7.9. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами та призами. Переможці
будуть запрошені за рахунок проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні» на
заключну конференцію, що відбудеться в м. Києві в середині березня 2017 р.
7.10. Роботи-переможці, а також найкращі роботи, відзначені заохочувальними
призами, будуть опубліковані на офіційному сайті Благодійного Фонду «Здоров’я
жінки і планування сім’ї» www.womanhealth.org.ua , а також у засобах масової
інформації.
8. Авторські права
8.1. Подання роботи на Конкурс автоматично означає згоду з його правилами і
дозвіл на публікацію. Участь роботи в Конкурсі не означає передачу авторських
прав організаторам. Всі права на роботу залишаються за автором. Всі спірні
питання щодо авторських прав вирішуються згідно з діючим законодавством
України.
8.2. Подаючи роботу на Конкурс, учасник гарантує дотримання зі свого боку
законодавства України про інтелектуальну власність.
9. Фінансування конкурсу
9.1. Фінансування Конкурсу здійснюється з джерел проекту «Репродуктивне
здоров’я в Україні», що його реалізує Благодійний Фонд за підтримки Агентства
США з міжнародного розвитку / USAID.
9.2. Витрати на пересилання робіт беруть на себе учасники (конкурсанти).
9.3. Призовий фонд формується
«Репродуктивне здоров’я в Україні».
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9.4. Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право змінювати це Положення та
умови Конкурсу, про що має повідомити на офіційному сайті Благодійного Фонду
«Репродуктивне здоров’я в Україні» www.womanhealth.org.ua.
Довідки за телефоном: (044) 596 50 99, контактна особа – Олена Панченко.
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