Konkurs plastyczny
i fotograficzny
w ramach wspólnych działań
Grupy Wyszehradzkiej
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Konkurs „Rozwój w Obiektywie”
stanowił kolejną, trzecią już edycję organizowanego
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP konkursu
fotograficznego. Nadesłane prace prezentowały życie
codzienne, kulturę oraz problemy, z którymi mierzą się
mieszkańcy krajów rozwijających się i przechodzących
transformację ustrojową.
Spośród 929 nadesłanych zdjęć jury konkursu nagrodziło
dziesięć prac w trzech kategoriach tematycznych:
•
•

•

Demokracja i prawa człowieka w rozwoju;
Edukacja i przedsiębiorczość kluczem do lepszego
życia;
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Wpływ środowiska przyrodniczego na życie człowieka.

Fotografie przedstawiają wybrane, nagrodzone
prace w konkursach plastycznych i fotograficznych,
zrealizowanych w państwach V4.

nasz świat
nasza godność
nasza przyszłość

Polskie konkursy współfinansowane były ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc.
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Konkurs plastyczny
„Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku
2030”, przeznaczony dla uczniów w wieku 6–17 lat,
miał na celu podniesienie wiedzy i świadomości dzieci
i młodzieży na temat globalnych problemów
i współzależności. Konkurs składał się z trzech etapów:
szkolnego, wojewódzkiego i centralnego. W ramach
konkursu wyłoniono kilkunastu laureatów, w trzech
kategoriach tematycznych:
•

Zmiany klimatu;

•

Bezpieczeństwo żywności i rolnictwo;

•

Godna praca
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Europejski Rok na Rzecz Rozwoju

Mając na uwadze powyższe, Parlament Europejski oraz

Unia Europejska wraz z państwami członkowskimi jest

o ustanowieniu roku 2015 Europejskim Rokiem na rzecz

największym darczyńcą pomocy rozwojowej na świecie.

Rozwoju (European Year for Development). Mottem Roku

Od lat również Polska angażuje się we współpracę

jest hasło: „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”

rozwojową na rzecz krajów rozwijających się. W 2014 roku

(ang. Our world, our dignity, our future). Głównymi

Polska przeznaczyła na oficjalną pomoc rozwojową (ang.

założeniami obchodów jest informowanie mieszkańców

Official Development Assistance) prawie 1,5 mld złotych.

UE o działaniach podejmowanych w ramach współpracy

W obszarze pomocy rozwojowej rok 2015 ma szczególny

Rada Unii Europejskiej podjęły w 2014 roku decyzję
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rozwojowej przez kraje członkowskie i UE jako całość.

charakter, ponieważ w tym roku upływa termin realizacji

Przez cały 2015 rok, wszystkie kraje członkowskie

Milenijnych Celów Rozwoju (ang. Millennium Development

UE starają się organizować wydarzenia, które służą

Goals), które w 2000 roku 189 członków Organizacji

realizacji celów Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju.

Narodów Zjednoczonych zobowiązało się osiągnąć.

Jednym z takich działań są – przeprowadzone wspólnie

Ponadto, we wrześniu 2015 roku, w Nowym Jorku, podczas

z państwami Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska,

Szczytu przyjęto Nową Agendę na Rzecz Zrównoważonego

Słowacja, Węgry) – konkursy plastyczno-fotograficzne,

Rozwoju 2030 i zawarte w niej Zrównoważone Cele

których nagrodzone prace można obejrzeć na

Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals).

prezentowanej wystawie.
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