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                 Διαγωνισμός Μαντινάδας – Ρίμας -Ριζίτικου,   
με θέμα:  «ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   

 Σύμφωνα με τη σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού κάθε παιδί έχει δικαίωμα για ένα 
επαρκέs επίπεδο διαβίωσηs, στέγηs, ασφάλειαs, διατροφήs, εκπαίδευσηs, πρόσβασηs σε 
ιατρικέs υπηρεσίεs και προστασία από οποιαδήποτε μορφή κακοποίησηs. Επιπλέον, 
αναφαίρετα δικαιώματα του παιδιού είναι η ανάπτυξη τηs προσωπικότηταs του, τηs 
ελευθερίαs τηs γνώμηs του, τηs Θρησκευτικήs του συνείδησηs και τηs πρόσβασηs στην 
πληροφορία. Κάθε παιδί δικαιούται να μην αποχωρίζεται τους γονείs του Χωρίς την Θέληση 
του εφόσον δεν συντρέχει λόγοs που απειλεί την ασφάλεια του. Το παιδί έχει δικαίωμα σε 
εναλλακτική μορφή φροντίδαs όταν δεν είναι δυνατόν να παραμείνει στο οικογενειακό του 
περιβάλλον). 

Στα πλαίσια της καμπάνιας «Ανοίγουμε δρόμους στα παιδιά της Ευρώπης» σταδιακή μετάβαση 

από το ίδρυμα στην κοινοτική φροντίδα το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΙΖΕΣ ΑμΚΕ προκηρύσσει  

Διαγωνισμό Μαντινάδας – Ρίμας – Ριζίτικου,   με θέμα: 

«ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ». 

Όροι συμμετοχής: 

Οι εργασίες θα γίνονται δεκτές έως 3Ο -9- 2015, στην Ταχ. Διεύθυνση:                                

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΙΖΕΣ                                                                                      

ΣΜΥΡΝΗΣ 10 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ                                                                                 

ή στο  moira@hol.gr                                                                                               

Υπ’ όψιν κα ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ  Για το Διαγωνισμό    «ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ». 
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Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με μία έως τρεις μαντινάδες τους, αδημοσίευτες, μία 

Ρίμα, η οποία δεν θα ξεπερνά τις 10 μαντινάδες ή ένα Ριζίτικο, όλα σχετικά με το θέμα του 

διαγωνισμού ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΜΕΝΑ και  θα περιέχει τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου 

(όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου). 

Οι εργασίες δεν επιστρέφονται. 

Θα δοθούν 3 βραβεία για κάθε είδος,  που θα συνοδεύονται από βιβλία, ως έπαθλα, σε ειδική 

ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ  τον Οκτώβρη του 2015 στα πλαίσια Ημερίδας 

με το ίδιο θέμα . 

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από λογοτέχνες, στιχουργούς και συγγραφείς . 

  


