
Namenjeno profesoricam in profesorjem srednjih šol:                                             

 
 

Nagradni natečaj je nastal v sklopu 3-letnega projekta MIND, ki ga 
sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Izražena 
mnenja ne predstavljajo uradnega stališča EU in Vlade RS. 

Nagradni natečaj »Migracije.Povezanost.Razvoj.«  

Slovenska karitas vabi slovenske srednje šole k sodelovanju na nagradnem natečaju 
»Migracije.Povezanost.Razvoj.«. 

Namen natečaja je spodbuditi razmišljanje in povečati ozaveščenost mladih o pozitivnih 
učinkih migracij ter jih povezati z globalnim razvojem. Aktivirati želimo posameznike, ki gojijo 
ljubezen do ustvarjanja ter jim ponuditi priložnost, da z avtorskim prispevkom pripomorejo k 
sprejemanju drugačnosti in grajenju vključujoče družbe.  
 
Dijakinje in dijaki lahko sodelujejo na natečaju s samostojno avtorsko vsebino skozi dva 
medija, individualno z razpravljalnim esejem ali skupinsko z video prispevkom. Natečaj bo 
potekal v času od 9. marca do 15. maja 2020. 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 (prevoz, vstopnice, spremstvo mladih prostovoljcev Karitas – youngCaritas).  
 
Na vas se obračamo v želji po sodelovanju. Prosili bi, da nagradni natečaj predstavite svojim 
dijakom, ga izobesite na šolski oglasni deski ter preverite, kakšno je zanimanje zanj. V 
primeru, da se razred odloči sodelovati na video natečaju, bi vas prosili, da prevzamete vlogo 
koordinatorja/ke na šoli.  
 
Končne izdelke (posameznih dijakov in/ali razredov) lahko zberete na šoli in jih skupaj s 
soglasji staršev/skrbnikov oddate: 
- 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.«. 
Dijaki lahko izdelke s soglasjem starša/skrbnika posredujejo Slovenski karitas tudi 
individualno.  
 
Več informacij je na voljo na naslednji strani, namenjeni dijakinjam in dijakom. V primeru, da 
imate dodatna vprašanja, smo vam na voljo na telefonski številki 031 673 710 in na e-naslovu 
sasa.zvonar@karitas.si. 


