
SOCIALINIS PROJEKTAS „MANO LAIKAS“ 

 

Tikslai: 

1. Mėgstamos veiklos, kuri sudomintų ir teiktų džiaugsmą, ieškojimas.  

2. Įvairių saviraiškos priemonių, jausmų raiškos per fotografiją skatinimas.  

3. Grįžtamojo ryšio kūrimas tarp pacientų ir Respublikinio priklausomybės ligų centro (toliau RPLC) 

personalo. 

4. Atviresnis visuomenės požiūris į priklausomybės ligomis sergančius asmenis. 

5. Informacijos apie galimybę sveikti ir RPLC veiklos viešinimas. 

 

Temos išaiškinimas: fotografijose užfiksuota veikla, hobis, darbas, kurį žmogus dievina, kuris jam teikia 

malonumą ir yra jo varomoji jėga. Veikla kuri padeda atsipalaiduoti, kuri įkvepia. Žmogaus aistra. 

PROJEKTO TAISYKLĖS 

Projektas vykdomas: š. m. liepos 5 d. – rugpjūčio 5 d. imtinai. 

Reikalavimai dalyviams:  

• Projekte dalyvaujantis asmuo turi būti baigęs gydymą ar besigydantis RPLC.  

• Siunčiamos tik autorinės nuotraukos. 

• Nuotraukos pateikiamos jpg formatu el. p. foto.konkursas@rplc.lt nurodant asmens vardą, 

pavardę, amžių, kontaktinį numerį bei nuotraukos pavadinimą-apibūdinimą (papasakok apie savo 

nuotrauką, ar užfiksuotą veiklą). 

• Nuotraukose turi būti užfiksuota veikla (hobis, aktyvus laisvalaikis, buvimas su žmonėmis, 

pagalba kitiems, sportas, sodininkystė, rankdarbiai, savanorystė, meno dirbiniai ir pan.), kurią 

mylite, kuri teikia Jums džiaugsmo ir prisideda prie Jūsų sveikimo.  

• Siųsti pakankamos kokybės nuotraukas, kuriose matosi pateikti objektai. 

 

Konkurse dalyvaujančių nuotraukų vertinimas: nuotraukos skelbiamos RPLC Facebook profilyje 

naudojant asmens pirmas vardo ir pavardės raides bei amžių (pvz.: A.S. 39 m.), nurodomas nuotraukos 

pavadinimas bei apibūdinimas. Nugalėtojais skelbiami asmenys, kurių nuotraukos surinko daugiausiai balų. 

Fotografijų vertinamo būdai (balų skaičius sumuojamas): 

1. RPLC feisbuko profilio balsavimu, kuris sudaro 50 proc. galutinio balo. Vienas „patinka“ arba 

„širdutė“ Facebook profilyje lygus vienam balui.  
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2. Komisijos vertinimas1 kuris sudaro 50 proc. galutinio balo. Komisija vertina nuotraukas 

dešimtbalėje sistemoje (1–10 balų) pagal šiuos kriterijus: kūrybinis pateikimas, veikla skatinanti sveikti, 

nuotraukos kokybė, nuotraukos mintis.  

 

Fotografijos konkurso nugalėtojų skelbimas ir apdovanojimai: Nugalėtojai skelbiami ir apdovanojami 

rugpjūčio 19 d. (1–5 vietos nugalėtojai apdovanojami prizais). 

 

Geroji patirtis: žmones dalyvaujančius projekte kviesime pasidalinti gerąja patirtimi atsakant į elektroniniu 

paštu pateiktus klausimus,  kurie bus Jums atsiųsti kai gausime Jūsų fotografiją. Atsakymai bus viešinami 

RPLC komunikacijos tikslais, nuasmeninus jūsų duomenis iki pirmos vardo ir pavardės raidžių ir amžiaus 

(pvz.: A.S. 39 m.). 

 

SVARBU: siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą konkurso vykdymo metu primename, kad jei 

fotografijose yra vaizduojami asmenys, esantys kitose nei viešose erdvėse, būtini jų raštiški sutikimai 

fotografijų viešinimui. Sutikimo formą rasite „Naujienose“ esančiame pranešime apie konkursą. Nesant 

raštiško ne viešose erdvėse vaizduojamų asmenų sutikimo, fotografijos konkurse dalyvauti negalės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Du RPLC darbuotojai, vienas kviestinis svečias teikiantis fotografijos paslaugas. 


