
Наша Місія: 
Підтримати оповідачів 21-го століття та 
кинути виклик аудиторії за допомогою 
фільмів, що змінюють погляд на бідність 
у наших спільнотах. Ми розпалюємо уяву 
тим, що ділимося своєю харизмою через 
творчість, натхнену вікентійською місією, 
аби поширювати милосердя по всьому 
світі.

Слідкуйте за нами у Фейсбук  і будьте 
в курсі всієї інформації про те, як 
відвідати фест  FV400:  
facebook.com/FindingVince 

#findingvince, #fv400 
Дізнайтеся про умови подачі заявок 
на сайті 

fv400.org

ЯК СТАТИ УЧАСНИКОМ ЦІЄЇ ПОДІЇ 

Перший конкурс – "Зерна надії" (тільки для осіб віком 
18 років і менше): Запрошуємо  всіх, кому менше 18 
років, створити "ЗЕРНА надії". Заохочуємо вас обрати 
будь-яку творчу форму (оповідання, вірш, малюнок, 
музику тощо), яка би надихала на безпосереднє служін-
ня бідним. 
Митців, яких обере журі, очікує запрошення на фести-
валь і нагорода – поїздка до Кастель-Ґандольфо, Італія, з 
18 до 21 жовтня 2018 року.  ЯК ПОДАТИ СВОЮ 
РОБОТУ: Будь ласка, завантажте Відео, Зображення 
або Документ, що  найкраще представляють вашу твор-
чість. Кінцевий термін подання – 28 травня 2018 року. 
Надсилайте на е-мейл submit@fv400.org або подавайте 
на сайті fv400.org 

Другий конкурс – Конкурс сценаріїв: "У пошуках 
Вінсе-400": Конкурс оповідачів і сценаристів: П'ЯТЕРО 
сценаристів отримають приз – поїздку до Рима і грант 
на зйомку короткометражного фільму за своїм сценарі-
єм. Прем'єрні покази цих фільмів відбудуться в 
Кастель-Ґандольфо, Італія, з 18 до 21 жовтня 2018 року. 
Кінцевий термін подання – 28 травня 2018 року. Пода-
вайте заявки на сайті  fv400.org.

Третій конкурс – Коротко- чи повнометражні фільми: 
Запрошуємо вас подати свій коротко- або повноме-
тражний фільм на конкурс "У пошуках Вінсе-400". Журі 
відбиратиме фільми, які надихають на безпосереднє 
служіння вбогим і змінюють наш погляд на бідність. 
Прем'єрні покази цих фільмів відбудуться в 
Кастель-Ґандольфо, Італія, 18-21 жовтня 2018 року. 
Митці, яких обере журі, отримають у нагороду запро-
шення й поїздку на цей захід. Кінцевий строк подання – 
28 травня 2018 року. Подавайте заявки на сайті  
fv400.org.
Відвідайте, поширюйте та підтримуйте: Відвідайте 
фестиваль і пориньте в колекцію творів мистецтва, 
натхнених  харизмою св. Вікентія де Поля. Кастель-Ґан-
дольфо, Італія, 18-21 жовтня 2018 року, Конфе-
ренц-центр Centro Mariapoli, папська літня резиденція.
Поширюйте та підтримуйте нашу місію надихати 
молодь на зміну сприйняття бідності у наших спільнотах. 

  

 

 

Фестиваль і свято 
Вікентійської Родини    
Фестиваль натхнений 400-річним 
ювілеєм народження харизми св. 
Вікентія де Поля – служіння людям, які 
живуть у бідності.
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