Reducing UPOPs and Mercury Releases from The
Health Sector in Africa

YARIŞMA HAKKINDA
DETAYLI BİLGİ
ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI
Sürdürülebilir ve Çevre Dostu Atık Yönetimi Pratikleri

Amaç
 Halkın daha sürdürülebilir atık yönetimi üzerinde yaratıcı ve farklı fotoğraflar ile bilinçlenmesini arttırarak
günlük yaşamda bu pratikleri uygulamaya teşvik etmek yarışmanın en önemli amacıdır.
 Yakma dışı atık arıtma ve çevre dostu uygulamaları için cıva içermeyen teknolojilerin yanı sıra, tıbbi
atıkların geri dönüştürülmesi üzerine en iyi uygulamaları teşvik etmek.

Hedef Kitle
 Profesyonel ve amatör fotoğrafçılar. 
 Sağlık çalışanlarının, çevre sağlığı çalışanlarının ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde kadın ve gençlerin
katılımı memnuniyetle karşılanmaktadır.

Düzenleyen Kuruluşlar ve Partnerler
 Düzenleyici: GEF in finansal desteğiyle başlatılan bu yarışma "Reducing UPOPs and Mercury Relseases
from the Health Sector in Africa" projesi kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 4 Afrika ülkesi, Tanzanya, Madagaskar, Zambiya ve Gana’da ortak
uygulanmaktadır.
 Devlet Ortakları: Madagaskar – Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı (MoE) ve Sağlık Bakanlığı
(MoH).

Önemli tarihler:
 Fotoğraf yarışmasının resmi başlangıç tarihi:
 Fotoğrafların teslimi için başvuru süreci:
 Jüri oylaması
 Kazananlarının duyurulması:

Nisan 30, 2019
Nisan 30 – Temmuz 15, 2019
Temmuz 15 -22, 2019
Temmuz 22, 2019
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Mekan:




Cenevre'de fotoğraf yarışmasının BRS COPs1 1etkinliğinde resmi olarak başlaması
Yarışma ile ilgili tüm bilgiler Uluslararası fotoğraf yarışması web sitesinde yayınlanacaktır:
www.GreenHealthCareWaste-Photos.org

Fotoğraf Yarışması Kategorileri:
Fotoğraflar iki kategoride incelenecektir.
Kategori 1: “Sürdürülebilir atık yönetiminin insan hayatında ve çevremizdeki yeri”


Aşağıdaki özel kategoriler için (her biri için bir tane olmak üzere) yaratıcı ve pozitif nitelikteki fotoğraflar
özel aday gösterme ödülleri verilecektir. 
o “Sağlık atıklarının yakılması / yakılması için alternatifler”
o “Cıva içermeyen sağlık tedavileri ve yöntemleri”
o “Daha iyi bir Tıbbi atık yönetimi için enfeksiyon önleme”
o “Kadın ve tıbbi atık yönetimi ”

Kategori 2. “Gelecekte görmeyi istediğimiz çevre dostu sağlık hizmetleri”


Bu kategoride iki finalist ödüllendirilecektir. 

Ödüller ve Sertifikalar



Toplamda 8 adet 400$ değerinde nakit/çek ile ödüllendirilecektir.
En iyi 30 fotoğraf UNDP İstanbul Bölge Merkezi tarafından verilen sertifika belgesi ile ödüllendirilecektir.


Değerlendirme ve seçim süreci:
Fotoğrafların değerlendirilmesi iki aşamada gerçekleştirilecektir:
İlk aşama - ön seçim: Yüklenilen fotoğraf sayısı her kategori için 30 fotoğrafı aşarsa, ilk oylama gerçekleştirilir.
30 fotoğraf ( 20adet ilk kategoriden ve 10 fotoğraf ikinci kategoriden olmak üzere) ikinci aşama için seçilecektir.
İkinci aşama - kazananların uluslararası jüri takımı tarafından değerlendirilmesi ve seçilmesi. Farklı ülkeleri
temsil eden organizatör ve uzmanlardan oluşan Jüri Ekibi, her kategoride fotoğraf yarışmasının kazananlarını
seçecektir. Toplamda 4 kazanan (her kategoride 2) ve özel adaylarda ek 4 kazanan olacak.
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Partilerin Konferanslarının (COP) Basel, Rotterdam ve Stockholm toplantılarına yönelik görüşmeleri 29 Nisan - 10 Mayıs
2019 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapıldı. Toplantı teması “Temiz Gezegen, Sağlıklı Su:
Kimyasalların ve Atıkların Yönetimi”. 180'den fazla ülkeden yaklaşık 1.600 katılımcı katıldı.
http://www.brsmeas.org/2019COPs/Overview/tabid/7523/language/en-US/Default.aspx
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