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ZADEVA: Razpis za literarni natečaj ob svetovnem dnevu osveščanja o 
samopoškodovanju 

Spoštovani! 

Zatekanje k samopoškodovanju je boleča resnica vsakdana mnogih okoli nas, vpliva pa            
tudi na njihove najbližje. Projekt V odsevu, ki deluje v okviru Društva študentov             
medicine Slovenije (DŠMS), se s svojim delom trudi za destigmatizacijo duševnih motenj            
in s tem poudarjati, kako pomembno je, da se ljudje ob soočanju s svojimi stiskami               
zavedajo, da v tem niso sami. Poleg tega bi ob letošnjem svetovnem dnevu osveščanja o               
samopoškodovanju, ki poteka 1. marca, s pomočjo mladih radi izpostavili drugačne           
načine soočanja z bolečino preko umetniškega ustvarjanja. Včasih se je z občutki            
brezizhodnosti lažje boriti, ko jih vidiš v obliki besed na listu papirja pred sabo. Zato               
razpisujemo 

LITERARNI NATEČAJ 

z naslovom 

»IZTISKANJE ČRNINE S ČRNILOM« 

Imaš lastno izkušnjo s samopoškodovanjem? Kaj so bili vzroki, ki so privedli do             
občutkov brezizhodnega položaja, in kaj so posledice, ki ostajajo?  
Si zgodbo o samopoškodovanju spremljal/a pri svojem bližnjem? Kaj si takrat občutil/a,            
kako je občutek nemoči zaznamoval tebe?  
Ali pa bi morda nekomu, ki se še vedno bori s tem, rad/a napisala nekaj besed?  
 
K sodelovanju na natečaju lepo vabimo vse mlade v starostni skupini od 14. do 26. let.  

Svoje delo lahko pošljete v obliki: 
- poezije v poljubni pesniški obliki (svobodni verz, sonet, pesem v prozi, haiku,...)            

in/ali 
- kratke zgodbe, ki naj ne bo daljša od 2500 besed.  



Delo naj bo izvirno in neobjavljenjo ter opremljeno z naslovom. Zraven na kratko (do              
100 besed) zapiši še, kaj ti pisanje pomeni, oziroma kako ti morda pomaga. 
Izdelek lahko pošlješ v natipkani obliki, v formatu primernem za objavo na Instagramu             
(širina 1080 in višina 1350 pikslov). Še bolj pa bomo veseli, če svoj originalni rokopis               
skeniraš, pri tem pa bi prosili, da si pozoren na čitljivost. 

Vsak avtor lahko na razpis prijavi največ tri izdelke, ki jih pričakujemo do vključno              
torka, 31. marca 2020. 

Idejo za oblikovanje izdelka si lahko pomagaš ustvariti tudi s pomočjo lanskih kolažov, s              
katerimi so tvoji sovrstniki sodelovali na natečaju. Te najdeš na Instagramu projekta V             
odsevu (@in_reflection_). 

 

KAKO ODDAŠ SVOJE  IZDELKE? 

Izdelke lahko oddaš na dva načina: 

1. Izdelek objavi na svojem Instagram profilu, dodaj hashtag        
#IztiskanjeČrnine_vodsevu, na koncu pa nas še označi @in_reflection_. Pod         
sliko napiši tudi naslov dela in na kratko zapiši, kaj ti pisanje pomeni. 

2. Izdelek lahko posreduješ na zasebno sporočilo s pripisom »Za literarni natečaj V            
odsevu« na: 

○ Instagram projekta V odsevu (@in_reflection_) ali 
○ gmail projekta V odsevu (vodsevu@slomsic.org). 

 
V sporočilo pod sliko napiši naslov dela in na kratko zapiši, kaj ti pisanje pomeni.               

Izdelek bomo nato objavili na našem Instagram profilu s hastag-om          
#IztiskanjeČrnine_vodsevu ter imenom avtorja. Če želiš, da objavimo tudi tvoj          
Instagram profil, nam to dodatno napiši v zasebno sporočilo. 

Če želiš ostati anonimen, nas o tem obvesti. Kljub temu nam posreduj svoje podatke,              
da ti bomo lahko poslali morebitno nagrado. Oddani prispevki so tvoja last, z oddajo pa               
dovoljuješ objavo izdelkov in uporabo v namene promocije natečaja ter aktivnosti           
projekta V odsevu v tiskanih in spletnih medijih. 

Poleg oddaje izdelka na spletu izpolni tudi PRIJAVNICO, ki jo najdeš na spletni strani:              
https://forms.gle/cgKtGQt2zxaFTS73A. Če prijavnice ne izpolniš, tvojih izdelkov žal ne         
bomo upoštevali. 
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V primeru, da si mlajši od 16 let, izpolni, skeniraj in na elektronski naslov              
(vodsevu@slomsic.org) posreduj tudi podpisano izjavo staršev ali skrbnikov, s katero          
ti dovoljujejo sodelovati na natečaju. Izjavo lahko najdeš na naši spletni strani:            
http://tiny.cc/5k6qkz.  

NAGRADE 

Poslana dela bomo obravnavali v dveh starostnih skupinah: 
- prva kategorija: avtorji od 14 do 16 let 
- druga kategorija: avtorji od 17 do vključno 26 let. 

Med prispelimi izdelki bo komisija do 15. aprila 2020 nagradila tri najboljša literarna             
dela obeh kategorij. Glavna nagrada mlajše kategorije je likovni tečaj v ateljeju NIČART,             
starejše kategorije pa lončarski tečaj v ateljeju A. P. O. K. 

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na našem elektronskem naslovu          
vodsevu@slomsic.org. 

V upanju, da se odločiš z nami deliti svojo kreativnost, mnenja in čustva, se ti že vnaprej                 
najlepše zahvaljujemo in te lepo pozdravljamo, 

člani projekta V odsevu 
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