67

USTVARJAJMO EVROPO
OD LJUDI
ZA LJUDI
Gotovo ste že kdaj naredili kaj lepega, koristnega, dobrega za
tiste, ki so vam blizu in vam nekaj pomenijo. Za starše, stare
starše, sestro, brata, sošolca, sošolko, prijatelje. Najbrž poznate
občutek, ko vas preplavi zadovoljstvo, da ne rečemo sreča, ko
ste komu polepšali dan s kakšno uslugo, pozornostjo, s čim,
kar potrebuje ali pa mu veliko pomeni. Tokrat vas spodbujamo
k temu, da z majhnimi dejanji naredimo svet lepši, bolj
prijazen in takšen, kot si ga želimo. Naredimo torej nekaj za
drugega. Naslov našega natečaja, ki ga razpisujemo skupaj z
Informacijskim uradom Sveta Evrope v RS v okviru kampanje
Evropa je več, kot si misliš, je izposojen iz pesmi »Od ljudi za
ljudi«, ki jo izvajata Murat & Jose. Tudi onadva bosta sodelovala
z nami, v uredništvu Pila in Plusa pa vas bomo sproti spodbujali
k razmišljanju o solidarnosti med nami in seveda o dejanjih, ki
pomenijo, da ste tudi v vsakdanjem življenju solidarni z drugimi.
Verjamemo, da bomo na koncu vsi skupaj ponosni in zadovoljni,
da ustvarjamo Evropo od ljudi za ljudi.
Razmislite in pustite domišljiji prosto pot. Vaših izdelkov se že veselimo.
Natečaja se lahko lotite sami, s prijatelji, s sošolci, z razrednikom, mentorjem ...
Lahko napišete, narišete, posnamete v obliki filma ali pa ustvarite strip s
temo solidarnosti. Najbolj veseli pa bomo, če boste nekoga razveselili, mu
pomagali ali zanj kaj storili in nam boste svojo izkušnjo posredovali na
enega od naštetih načinov. Vsekakor izberite način, ki vam najbolj ustreza!
Med prispelimi odgovori bo komisija, ki jo sestavljajo raperja Murat & Jose,
direktorica Informacijskega urada Sveta Evrope Kristina Plavšak Krajnc,
direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak, akademska slikarka dr. Beatriz
Tomšič Čerkez, odgovorna urednica Pila in Plusa Jana Zirkelbach, urednica Pila
Barbara Jarc in urednica Plusa Nika Susman, izbrala 10 najboljših. Nagrajenci
boste prejeli letno naročnino na revijo Pil oziroma Plus ter privlačne nagrade
Informacijskega urada Sveta Evrope in Mladinske knjige Založbe. V ZAČETKU
DECEMBRA pa bo nagrajence v prostorih Državnega zbora sprejel častni
pokrovitelj natečaja, predsednik Državnega zbora dr. Pavel Gantar.
Izdelek do 20. novembra 2009 pošljite na PIL/PLUS, 1536 LJUBLJANA, ali na pil@mkz.
si/plus@mkz.si, s pripisom SOLIDARNOST. Ne pozabite napisati svojih podatkov (ime,
priimek, naslov, telefonska številka). Podatke naj podpišejo vaši starši oziroma skrbniki, ki s
podpisom dovoljujejo, da podatke in izdelke pošljete in sodelujete v natečaju, in na razstavi.
Nagrajence bomo objavili v decembrski, njihove izdelke in srečanje s predsednikom pa bomo
predstavili v januarski številki revije.
www.pil-on.net

