Ce trebuie sa faci pentru a participa la campania “Vocea mea”?
I.

Dacă ești tânăr(ă) sau adult cu autism, părinte, frate sau soră, te așteptăm să ne

trimiți un scurt video de 3-5 minute despre tine și /sau copiii tăi, care să cuprindă câteva
lucruri despre tine, așa cum dorești să te cunoască și să te înțeleagă cei din jur, plus un
mesaj pe care dorești să îl transmiți acestora.
Nu ai nevoie de cameră video performantă pentru asta, îl poți face cu telefonul. Apoi poți
edita filmul într-un program de editare sau ne poți trimite nouă filmările brute și le vom
edita noi.
Sau poți face un colaj de fotografii pe care deja le ai in telefon, peste care înregistrezi un
mesaj vocal, ori poți face fotografii cu mesaje scrise pe una sau mai multe coli de hârtie.
Dacă nu poți să ne trimiți un mesaj filmat și audio, ne poți trimite un mesaj–mărturie
scrisă-text.
Dacă nu ai inspirație și idei despre ce să vorbești în filmulețul video, iată câteva întrebări
ajutătoare:
•
•
•
•
•
•
•

II

Cum te numești,
Ce vârstă ai sau ce vârstă au copiii, soțul/soția cu autism,
Cum te-ai caracteriza- ce-ți place, ce nu, hobbyuri, interese, chestii speciale,
Cum te simți de integrat în comunitate,
Ce planuri de viitor ai,
Ce ti-ai dori cel mai mult pt anul asta sau pentru viitorul mai indepartat..etc
Ce mesaj ai vrea sa le transmiți celor din jurul tau etc.
Trimite-ne video-ul pe office@autismromania.ro , cel mai bine prin wetansfer.ro, iar

fișierul să se numească numeletau- ZMCA2017. Vom posta aceste mărturii aici, pe
pagina Vocea mea. Va fi modul nostru de a marca ZMCA 2017, de a conştientiza și
sensibiliza societatea romanească privind viața cu autismul.
III. Completezi și un formular de acord pentru postarea online a imaginilor, filmului
pe care ni-l trimiți împreună cu mesajul tau video, imagini sau scris.
Te așteptăm cu drag să îți faci auzită vocea!

Campania Vocea mea
AUTISM ROMANIA face o campanie de sensibilizare în social media cu prilejul Zilei
Mondiale de Conștientizare a Autismului. Cu această ocazie, solicităm persoanelor cu TSA
și/sau membrilor familiilor să se înregistreze în scurte clipuri video, inclusiv colaje de
imagini cu sunet ( înregistrare audio a ‘poveștii’ , a mesajului dorit a fi transmis), și să ni le
trimită pentru a fi încărcate pe site ul AR și alte rețele de socializare, spoturi TV, presa
scrisă și online, newsletter.
Filmările, imaginile furnizate de participanții la această campanie vor fi folosite pentru
promovarea unei mai bune înțelegeri a Tulburărilor din Spectrul Autismului in Romania.
Le vom utiliza in diferite moduri, într-o varietate de media, incluzând:

•
•

pagina de Facebook AR, site-ul web, pagina de campanie, buletine informative și
alte materiale promoționale
mass-media online, difuzare la nivel local, regional și național

Imaginile video, înregistrări sonore primite pot fi utilizate în mai multe moduri și pot fi
editate de noi pentru a se potrivi nevoilor campaniei, atingerii scopul pentru care este
realizată: conștientizare și sensibilizare publicului larg asupra autismului, asupra
persoanelor cu autism.
Pentru a vă da acordul dumneavoastră ca AUTISM ROMANIA să utilizeze și să reproducă
fotografiile, înregistrările video și/sau sonore ale dvs. și/sau copilul/copiii dumneavoastră,
trimise în scopurile enumerate mai sus, vă rugăm să completați formularul de mai jos.
Dacă în film sau imagini, apar și alte persoane (rude, profesori, colegi etc), vă rugăm să
ne trimiteți și formularul de acord completat și semnat de către aceștia, alături de
formularul semnat de DVs..
Formular de acord
(vă rugăm să bifați una sau ambele, după caz) pentru
Adult cu autism:
Subsemnatul ........................................................................... sunt de acord ca AUTISM
ROMANIA să folosească în social media sau în orice altă formă de promovare (ca de
exemplu spoturi TV, presa scrisă și online, newsletter, pagină web) fotografiile, înregistrări
video și/sau a înregistrările audio în care apar eu, pentru scopurile menționate mai sus.
Copilul / copiii:
Eu, ca părinte sau tutorele copilului/ copiilor........................................................., sunt de
acord ca AUTISM ROMANIA să utilizeze în social media sau în orice altă formă de
promovare (ca de exemplu spoturi TV, presa scrisă și online, newsletter, pagină web),
fotografiile, înregistrările video sau audio, în care apar eu și/sau copilul meu/ copiii mei,
pentru scopurile descrise mai sus.
Semnătura:
Data:
Numele (cu litere de tipar)
Telefon:
E-mail:
Vă mulțumim!

