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Zadeva: Vabilo k sodelovanju na natečaju za mlade »A (se) štekaš?!?« 

 

Spoštovani! 

Na Slovenskem centru za raziskovanje samomora, ki deluje v okviru Inštituta Andrej Marušič, Univerza 

na Primorskem (UP IAM) organiziramo nagradni natečaj za mlade, pri katerem bomo nagradili najbolj 

izvirne literarne in video izdelke na temo duševnega zdravja in iskanja pomoči.  

 

Vašo šolo in učitelje na šoli vljudno prosimo, da informacijo o natečaju razširite med učence oz. dijake. 

Rok za oddajo izdelkov je 8. 2. 2018. 

 

Natečaj bo potekal v okviru projekta A (se) štekaš?!?, ki je namenjen varovanju in krepitvi duševnega 

zdravja in zmanjševanju samomorilnega vedenja med mladostniki in je podprt s strani Ministrstva za 

zdravje Republike Slovenije.  

 

Z natečajem želimo spodbuditi medsebojni dialog in informiranje med mladimi na njim privlačen in 

razumljiv način o tem, kako se počutijo, ko se znajdejo v stiski in kako se s temi situacijami soočijo. 

Veselilo bi nas, če bi naš predlog lahko umestili v redni pouk predmetov, ki se kakorkoli dotikajo vsebine 

našega natečaja.  Na ta način bi namreč vzpostavili sodelovanje med mladimi, učitelji in strokovnjaki za 

duševno zdravje. Učenci oz. dijaki bi se nato sami odločili ali želijo svoj izdelek prijaviti na natečaj.   

 

Najboljši izdelki bodo nagrajeni z bonom za nakup v knjigarnah in poslovalnicah Mladinske knjige; vsi 

sodelujoči pa bodo prejeli simbolično darilce. V primeru večjega števila kvalitetnih izdelkov pa bomo na 

dan preprečevanja samomora izdali tudi zbornik z najboljšimi prispevki. 

 

Podoben natečaj smo izvedli že leta 2014, odziv je bil dober, prispevki pa odlični, saj so nam dali čisto 

drugačen vpogled v razmišljanje mladih, ki so lahko prek umetniškega izražanja (tudi v tretji osebi) 

izpovedali svoje stiske ali misli na svoboden način.  

Če vas o natečaju zanima še kaj več, lahko obiščete našo spletno stran: www.zivziv.si/natecaj, kjer 

najdete podrobnejši opis natečaja, obrazec za prijavo na natečaj in pogoje sodelovanja.  

http://www.iam.upr.si/
mailto:stekas@iam.upr.si
http://www.iam.upr.si/sl/enote/samomor
www.zivziv.si/natecaj


 

V prilogi dodajmo plakat, ki ga lahko natisnete in obesite na vidna mesta na vaši šoli. V kolikor pa bi 

želeli plakat prejeti v tiskani obliki, vas prosimo, da nam v odgovoru na mail posredujete število, koliko 

plakatov želite, in vam jih bomo poslali po pošti.  

 

V upanju na sodelovanje Vas prijazno pozdravljamo! 

 

 
 

 


