
 
Za dijakinje in dijake srednjih šol: 

Nagradni natečaj »Migracije.Povezanost.Razvoj.« 

Slovenska karitas vabi vse dijakinje in dijake slovenskih srednjih šol, da s svojimi razmišljanji 
in izdelki prispevate k rušenju stereotipov o migracijah.  
 
Migracije so pomembno zaznamovale človeško zgodovino in še danes je tako. V zadnjih letih 
smo priča povečanemu številu mednarodnih migracij in beguncev. Glavni razlogi so konflikti 
in vojne, podnebne spremembe ter naraščajoča lakota in skrajna revščina. Krize po svetu se 
poglabljajo, kar sili ljudi v iskanje poti, da si rešijo življenje in ustvarijo boljše pogoje za 
bivanje in dostojnejše življenje. Vsak človek si zasluži varen prostor, ki mu lahko reče dom.  
Tudi mnogi Slovenci danes zapustijo svojo domovino v želji po boljšem zaslužku in življenju.  

 
Namen natečaja je spodbuditi razmišljanje in povečati ozaveščenost o pozitivnih učinkih 
migracij ter jih povezati z globalnim razvojem. Aktivirati želimo posameznike/ce, ki gojite 
ljubezen do ustvarjanja ter vam ponuditi priložnost, da z avtorskim prispevkom pripomorete 
k sprejemanju drugačnosti in h grajenju vključujoče družbe.  

Na nagradnem natečaju lahko sodelujete s samostojno avtorsko vsebino, skozi dva medija, 
individualno z razpravljalnim esejem ali skupinsko (kot razred) z video prispevkom.  

Rok za oddajo izdelkov je 15. maj 2020.  

Končni izdelek s soglasjem starša/skrbnika o sodelovanju lahko oddate (individualno ali 
preko šole): 
- osebno na naslov Slovenska karitas, Kristanova 1, 1000 Ljubljana; 
- po navadni pošti na naslov Slovenska karitas, Kristanova 1, 1000 Ljubljana, s pripisom 
Nagradni natečaj »Migracije.Povezanost.Razvoj.«; 
- po elektronski pošti na naslov sasa.zvonar@karitas.si, zadeva Nagradni natečaj 
»Migracije.Povezanost.Razvoj.« 

Strokovna komisija, v kateri bodo tudi predstavniki youngCaritas, bo ocenila prispele izdelke 
glede na ustreznost, kakovost in kreativnost ter izbrala tri zmagovalce razpravljalnega eseja 
in zmagovalca video posnetka. Prispevki bodo javno objavljeni.  
 
Zmagovalec/ka razpravljalnega eseja bo prejel/a darilni bon Telekom Slovenije v vrednosti 
200 €, drugouvrščeni/na bo prejel/a darilni bon Telekom Slovenije v vrednosti 150 €, tretja 
nagrada pa je bon za sobo pobega (Escape Room). Zmagovalni razred video natečaja bo 
prejel enodnevni izlet v adrenalinski park v Sloveniji.  

 
  



 
NAGRADNI NATEČAJ 

1. Razpravljalni esej  
Izberete en naslov in napišete razpravljalni esej, v katerem potrdite ali zavrnete naslovno 
trditev.  

Obseg naj bo med 700 in 1000 besed. 

Možni naslovi:  
 Migracije spreminjajo družbe in svet. 
 Migracije so priložnost za razvoj. 

2. Video »Migracije.Povezanost.Razvoj.« 

Video je lahko dolg največ 3 minute in ne sme biti krajši od 30 sekund. Posnet je lahko s 
fotografskim aparatom ali video kamero. 

Zaželeno je, da je video posnetek full HD (1080p) ali HD (720p). Pripravite ga v enem izmed 
naslednjih formatov: MPEG1, MPEG2, AVI, WMV in MP4. Video delo mora biti oddan kot ena 
sama datoteka (lahko na elektronskem nosilcu (USB, DVD) ali na sasa.zvonar@karitas.si 
preko Wetransferja ipd.). 

Dodatne informacije: sasa.zvonar@karitas.si, telefon: 031 673 710 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nagradni natečaj je nastal v sklopu 3-letnega projekta MIND, ki ga sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo 
za zunanje zadeve RS, preko katerega si 12 partnerskih organizacij Karitas iz 11 evropskih držav prizadeva za 
povečanje ozaveščenosti javnosti o povezanosti migracij z globalnim razvojem (vzroki za migracije), spodbuja k 
sprejemanju ljudi iz drugih kultur in okolij, ozavešča o pomenu aktivne vloge migrantov pri soustvarjanju razvoja 
v gostujočih in izvornih državah ter spodbuja k uresničevanju Ciljev trajnostnega razvoja. Izražena mnenja ne 
predstavljajo uradnega stališča EU in Vlade RS. 


