
Natečaj

Dan za spremembe
Gotovo ste že kdaj naredili kaj lepega, dobrega, nekaj, s 
čimer ste pomagali ljudem, živalim ali pa kaj koristnega 
storili v svojem okolju. Najbrž poznate občutek, ko vas 
preplavi zadovoljstvo, da ne rečemo sreča, ko ste komu 
polepšali dan s kakšno uslugo, pozornostjo, z nečim, kar 
potrebuje ali pa mu veliko pomeni. Morda ste pomagali 
starejšim ljudem, ki gredo težko po opravkih, ali pa ponudili 
pomoč sošolcu, ki mu ne gre matematika?
Se spomnite lanske akcije Očistimo Slovenijo? Ste se je tudi 
vi udeležili in pripomogli, da je okolje, v katerem živimo, 
lepše in manj onesnaženo? Morda ste v vaši šoli ali kraju 
pomagali pri obnovi šolskega igrišča, sprehajalne poti ali 
bližnjega parka? Veliko je reči, ko lahko pokažemo, da smo 
solidarni. Tokrat vas spodbujamo k temu, da z majhnimi 
dejanji naredimo svet lepši, bolj prijazen in takšen, kot si 
ga želimo. Poglejte okoli sebe, kaj potrebuje spremembo – 
človek, živali, okolje!

Natečaj, ki ga razpisujemo skupaj s 
Slovensko filantropijo, smo poime-
novali Dan za spremembe, saj nas 
na ta dan, ki bo letos 26. marca, 
Slovenska filantropija vabi k skupni 
akciji, s katero bomo pokazali, da s 
prostovoljstvom lahko spreminjamo 
sebe, druge in naše okolje.

Svoj prispevek zapišite v obliki reportaže ali pripravite fotoreportažo, 
posnamete lahko tudi video ali pa dogodek narišite. Poudarite, kaj 
ste spremenili oziroma kako ste vplivali na življenje drugega, drugih. 
Povejte tudi, kako ste se pri tem počutili (in kaj vam prostovoljstvo 
pomeni).
Med prispelimi deli bo komisija, ki jo sestavljajo pevec in podpornik 
Dneva za spremembe Adi Smolar, direktorica Slovenske filantropije 
Tereza Novak, odgovorna urednica Pila in Plusa Jana Zirkelbach izbrala 
5 najboljših.  Nagrajenci boste prejeli polletno naročnino na revijo Plus 
ter privlačne nagrade Slovenske filantropije in Mladinske knjige Založbe. 
Konec aprila pa bo nagrajence v prostorih Mestne občine Ljubljana 
sprejel častni pokrovitelj natečaja župan Zoran Janković. 
V atriju občine BODO NAGRAJENA DELA TUDI RAZSTAVLJENA.

 

Izdelek do 11. aprila 2011 pošljite na Plus, 1536 LJUBLJANA, ali na 
plus@mkz.si, s pripisom PROSTOVOLJSTVO. Ne pozabite napisati svojih 
podatkov (ime, priimek, naslov, telefonska številka). Podatke naj podpišejo 
vaši starši oziroma skrbniki, ki s podpisom dovoljujejo, da podatke in izdel-
ke pošljete in sodelujete v natečaju, s čimer tudi dovoljujejo, da se vaša dela 
razstavijo.
 
Imena nagrajencev bomo objavili v številki Plusa in na www.plus-on.net in na www.
filantropija.org, njihove izdelke in srečanje z županom pa v junijski številki revije.

Svet Evropske unije je leto 
2011 razglasil za evropsko leto 
prostovoljstva in k prostovolj-
stvu poziva s sloganom »Bodi 
prostovoljec, spreminjaj svet.« 
Zato vas tudi v Plusu pozivamo, 
da sami, v skupini, družini, 
razredu ali na šoli (lahko tudi 
v sodelovanju s kakšno organi-
zacijo) na Dan za spremembe, 
26. marca, ali v tistem tednu 
izvedete prostovoljsko akcijo, 
s katero boste v svojem okolju 
kaj spremenili.

Da bodo o vaših aktivnostih 26. marca 
izvedeli tudi drugi, svoje načrte čim 
prej sporočite Slovenski filantropiji na 
e-naslov novice@filantropija.org, da jih 
bo vključila med najavo dogodkov. 
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