VABILO K SODELOVANJU NA LITERARNEM NATEČAJU
“LEPO DEJANJE STAREJŠIM LEPO MESTO NAJDE”
ORGANIZATOR
Organizator natečaja je nevladna humanitarna organizacija Rdeči križ Slovenije – Območno združenje
Ljubljana (v nadaljevanju: RKS-OZLJ), v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana (v nadaljevanju MOL) in
marketinško agencijo Rubikon GRAL.
NAMEN LITERARNEGA NATEČAJA
RKS-OZLJ je v letu 2021 začel s projektom ‘Ljubljana, mesto solidarnosti’, v sodelovanju z MOL,
sofinancerjem in pobudnikom projekta, s katerim želi med ljudmi povečati število prijaznih dejanj,
ustvariti večjo medsebojno povezanost in tako prispevati k boljšemu vzdušju ter Ljubljano pozicionirati
kot vzor solidarnega mesta. Tema leta 2022 je medsosedska solidarnost s poudarkom na pomoči in
podpori starejšim.
Kaj se zgodi tretjemu, če se prvi nasmeje drugemu? Kaj lahko vsak od nas naredi za boljše medsosedske
odnose in za več solidarnosti do starejših? To je naše vprašanje za vas. Z izbranimi literarnimi deli
namreč želimo spodbuditi še več lepih dejanj, prijaznost, empatijo in solidarnost med ljudmi in še
posebej do starejših.
LITERARNA DELA V KRATKI ZGODBI ALI POEZIJI
Naš kreativni izziv je - v največ 300 besedah spišite zgodbo ali pesem in predstavite vse prednosti
lepih dejanj za starejše. Edina omejitev, ki vam jo še postavljamo, se tiče izbire besed – in sicer da v
tekstu ne uporabljate nobenih izpeljank besede solidarnost. Zakaj? Ker želimo, da se solidarnost v vašem
tekstu začuti in pokaže z dejanji in ne le v besedah.
Literarno delo naj bo lektorirano, povezano s temo medsosedskih solidarnih dejanj – s poudarkom na
pomoči in podpori starejšim, ki je lahko tudi šaljivo vpletena v zgodbo/pesem. Pri izbiri solidarnih
dejanj vam puščamo odprte roke, v nadaljevanju besedila pa je zbranih tudi nekaj predlogov za lažjo
orientacijo.
Vsak_a avtor_ica lahko sodeluje z eno ali več avtorskimi literarnimi deli, pri čemer bo strokovna
komisija opravila končni izbor del.

Sodelujete lahko vsi, mladoletni v postopku prijave obvezno priložite tudi soglasje staršev oziroma
skrbnikov.
KAJ SPLOH JE SOLIDARNOST?
Za lažje razumevanje še nekaj besed o ozadju projekta in pojmu solidarnosti. Projekt ‘Ljubljana, mesto
solidarnosti’ sinergijsko deluje z uresničevanjem enega od temeljnih poslanstev organizacije Rdečega
križa, širjenja humanih vrednot. Pomanjkanje solidarnosti ima namreč za posameznika in za družbo
resne negativne posledice, kot so nedostopnost pomoči in podpore, večjo ranljivost, več nerazumevanja,
večjo neenakost ter osamljenost in odtujenost. V večstanovanjski hiši se sosedje med sabo ne poznajo,
starejši ostajajo sami in osamljeni, ljudje gredo po ulici mimo nekoga, ki potrebuje nujno pomoč … V
okviru programa bo zato poudarjeno delovanje v smeri krepitve osebne drže posameznikov, še posebej v
medsosedskih skupnostih in v odnosu do starejših, za več empatije, povezanosti, pripadnosti, socialne
vključenosti, zmanjšanje neenakosti, več sodelovanja, zaupanja, odgovornosti, vzajemnosti, pomoči in
podpore, spoštovanja, povezanosti, človekovega dostojanstva in pravičnosti.
Solidarnost je gonilna sila sodelovanja, povezovanja in občutka pripadnosti, vse to so občutki, ki so
pomembni za uspešno reševanje vseh kriznih situacij (tako na ravni posameznika kot na ravni družbe). V
kolikor smo ljudje v naši najbližji okolici (blok, soseska) prijazni in podporni ter se sočutno odzivamo na
stiske in potrebe sočloveka, je življenje lažje in lepše. Krovni slogan kampanje spodbuja dejanja
solidarnosti: ''Lepo dejanje najlepše mesto najde''.
Več idej lepih dejanj na temo medsosedske solidarnosti ter pomoči in podpore starejšim:

Prijetno je stopiti iz stanovanja ali hiše in vedeti, da se boš razveselil človeka, ki ti bo že zjutraj prečkal
pot ali pa ti zaželel dober dan, ko prideš iz službe. Včasih se že na ulici ali hodniku prijazno pozdravimo,
spet drugič imamo več časa in se popoldne podružimo pred hišo/blokom, skupaj poklepetamo s sosedi
ali mimoidočimi in opazujemo otroke pri igri. Najsi gre za pomoč starejšim pri nošnji vrečk iz trgovine,

urejanje skupnih površin, zalivanje rož in hranjenje hišnih ljubljenčkov v času dopustov, je budno
sosedovo oko ali podana roka v stiski tista, ki nam največ pomeni in nam seže v srce.

TRAJANJE LITERARNEGA NATEČAJA IN NAČIN SODELOVANJA
Literarna dela sprejemamo do 7. 10. 2022. Literarno delo lahko oddate v elektronski obliki (pdf/word)
preko spletne strani www.lepadejanja.si. Poleg literarnega dela mladoletni obvezno priložite tudi
soglasje staršev oziroma skrbnikov, ki je objavljeno na spletni strani www.lepadejanja.si.
Prispela dela bo ocenila veččlanska strokovna komisija, ki bo opravila izbor del. Literarna dela, ki jih bo
izbrala komisija, bodo v obdobju med 19. 12. 2022 in 20. 1. 2023 vključena v razstavo v Mestni hiši
Ljubljana ter predstavljena na različnih komunikacijskih kanalih in medijih MOL in RKS-OZLJ, v
izobraževalne, promocijske in človekoljubne namene.
Odločitve komisije so dokončne. Kriteriji ocenjevanja: avtorski literarni izraz, izvirnost vsebine in
ujemanje s temo natečaja. Organizator ima pravico iz natečaja izločiti katerokoli delo, za katero oceni, da
vsebuje žaljivo ali neprimerno vsebino ali vsebino, ki ne ustreza zastavljenemu likovnemu natečaju,
oziroma vsebino, ki krši pravice tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, prav
tako lahko izloči delo, ki ni primerne tehnične kakovosti za nadaljnjo uporabo.
IZBOR LITERARNIH DEL
Avtorji izbranih literarnih del bodo o tem obveščeni preko e-pošte najkasneje do 21. 10. 2022.

