
   

 
Euromed Diyalog Ödülü Türkiye’den Adayları Bekliyor 

 

Toplam 42 ülkeden bireysel ve kurumsal adaylık başvurusu yapılabilen ‘9. Euromed Diyalog Ödülü’ 

için geri sayım başladı. 

Anna Lindh Vakfı ve Fondazione Mediterraneo tarafından bu sene 9’uncu kez 

gerçekleştirilecek olan “Euromed Diyalog Ödülü” için başvuru süreci devam ediyor.  

“Sosyal Direniş ve Yaratıcılık” temasıyla düzenlenen ödüle adaylık için son başvuru tarihi 30 

Haziran 2014 olarak belirlendi. 

Anna Lindh Vakfı’nın 10’uncu yıldönümü kutlamaları kapsamında Ekim 2014’te Napoli, 

İtalya’da gerçekleştirilecek törende sahibini bulacak olan ALV-Euromed ödülü ile Avrupa-

Akdeniz Bölgesi’nde kültürlerarası diyaloğu teşvik eden çalışmalarda bulunan kişi ve 

kuruluşların başarılarını ödüllendirmek amaçlanıyor. Birinciliği kazanan kişi veya kuruluş, 5 

bin Avro’nun da sahibi olacak.  

Euromed üyesi 42 ülkeden bireysel ya da kurumsal (STK) adaylar arasında yapılacak 

seçimde, sona kalacak 5 finalist arasından yarışmanın birincisi belirlenecek. Seçimde aktif 

olarak gençler, kadınlar ve azınlıklara yönelik projelerde yer almış olmak önemli rol oynuyor.  

Yarışmaya Türkiye’den katılmak isteyen adayların, 30 Haziran Pazartesi gününe dek 

özgeçmişleri ile birlikte son 3 yıl içerisindeki kişisel/kurumsal çalışmalarını anlatan bir video 

ile http://www.annalindhfoundation.org/node/add/ea-nomination adresi üzerinden 

başvurularını yapmaları gerekiyor. 

 

Anna Lindh Hakkında 

 

Anna Lindh Vakfı tarafından 2006 yılından itibaren verilmeye başlanan Akdeniz Gazetecilik Ödülleri ile kültürler 

arası farklılıklar ve eşitlik alanındaki sorunlara işaret eden ve bu alanda haber yapan gazetecilerin pozitif rolünü 

ön plana çıkarmak amaçlanıyor. Yarışmaya katılacak haberlerin bu amaç doğrultusunda, Avrupa-Akdeniz 

Bölgesi’nde, azınlıklar, göç, entegrasyon, dini kimlik ve gelenekler gibi konuları ele alması gerekiyor. Akdeniz 

Gazeteci Ödülü ve başvurular hakkında daha fazla bilgi için Anna Lindh Foundation adresi ziyaret edilebilir. 

 
TÜSEV Hakkında 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), 1993 yılında aralarında Türkiye’nin önde gelen vakıf ve derneklerinin 

bulunduğu 23 sivil toplum kuruluşu tarafından üçüncü sektörün yasal, mal, ve işlevsel altyapısını geliştirmek 

amacıyla kurulmuştur. Bugün vakfın 100’ü aşkın mütevellisi, TÜSEV çatısı altında işbirliği yapmaktadır. TÜSEV, 

2013 yılı Kasım ayından itibaren Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı koordinatörlük görevini 

yürütmektedir.www.tusev.org.tr  

Twitter: @tusev   

Facebook: www.facebook.com/tusevtr 

İletişim için: 

http://www.annalindhfoundation.org/node/add/ea-nomination
http://www.annalindhfoundation.org/news/anna-lindh-foundation-calls-entries-8th-edition-mediterranean-journalist-award
http://www.tusev.org.tr/
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