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Spoštovani ravnatelj in učitelji,

STE Z NAMI PRVIČ?

Tema natečaja Rišem za prijatelja 2021/2022:

Tema natečaja Pišem za prijatelja 2021/2022: 

z novim šolskim letom, v katero ste z učenci in sodelavci že dobro zakorakali, se začenja tudi novo poglavje 
kreativno-dobrodelnega natečaja Rišem/Pišem za prijatelja.

Zdaj je natečaj že tradicionalen, saj ga razpisujemo 5. leto zapored! Letos bosta projekt podprli tudi 
znamki PILOT in DELI, kar nam bo omogočalo delno financiranje tega lepega projekta.

Na kreativno-dobrodelnem natečaju Rišem/pišem za prijatelja sodelujejo vrtčevski otroci, učenci 
slovenskih osnovnih šol, srednjih šol in zavodov. Udeleženci ustvarjajo likovna in literarna dela na določeno 
temo. Med prejetimi deli komisija, izbere 30 finalnih risb, ki ustrezajo razpisnim pogojem in v njih prepozna 
potencial za tisk na platnice šolskih zvezkov. Finalne risbe se javno objavi in da na glasovanje na Facebook 
profil Office&More. Šest risb, ki v posameznih kategorijah prejmejo največ glasov, se natisne na platnice 
šolskih zvezkov. Komisija izbere tudi 6 zmagovalnih literarnih del, ki se jih natisne na zadnje platnice 
šolskih zvezkov. Le-te se lansira v prodajo v papirnicah Office&More in galanterijah Bags&More ter na 
spletnih straneh predvidoma v juniju 2022. Izkupiček od prodaje se podari v dobrodelne namene, in 
sicer sodelujočim osnovnim šolam, zmagovalcem in dobrodelnim organizacijam. Pravilnik lahko v celoti 
preberete v prilogi te knjižice.

Zmagovalne risbe natečaja Rišem za prijatelja 2020/2021

ZNAMENITOSTI (SLOVENSKE/SVETOVNE) ali VZORCI. Tema znamenitosti bo zagotovo navdih 
otrokom, ki radi potujejo in raziskujejo, spoznavajo nove kulture, zanimive naravne in arhitekturne spomenike. 
Tema vzorci je nekoliko bolj abstraktna in dopušča neskončne možnosti interpretacije in je primerna tudi za 
mlajše ustvarjalce. 

MOJ PLANET. S to temo želimo javnost ozaveščati o trajnostnih rešitvah in pomembnosti le-teh. Kako z malimi 
dejanji prispevamo k lepšemu planetu, čistejšemu okolju bo zanimivo brati izpod peres mladih literatov. Misli, 
rime, verzi, nasveti bodo krasili zvezke s to aktualno tematiko trajnostnih rešitev. Začeli bomo že pri sami izbiri 
pisala. Sponzor tega dela projekta so pisala Pilot, ki so narejena iz recikliranih plastenk, najdenih v našem 
oceanu. Vsi, ki bodo oddali literarno delo, bodo nagrajeni s tem pisalom.



Kako sodelovati?

POMEMBNO!

Vsak zavod sodeluje s poljubnim številom likovnih in literarnih del, ki jih, zbrane v eni pošiljki s priloženimi 
prijavnicami, dostavi v najbližjo poslovalnico Office&More ali Bags&More. Lahko jih pošljete tudi na naš 
naslov (Acron, d.o.o., Pameče 167, 2380 Slovenj Gradec s pripisom RIŠEM/PIŠEM ZA PRIJATELJA). 

Če se odločite za sodelovanje, izpolnite prijavnico preko GOOGLE OBRAZCA najkasneje do 28. 9. 
2021, nato vam bomo posredovali natančnejša navodila in uradno prijavnico za šolarje/skrbnike.
Povezava do GOOGLE OBRAZCA

Veselimo se sodelovanja in vaše podpore, saj smo v preteklosti že dokazali, da je dobrodelnost lahko 
tako zabavna kot kreativna ter še kako lepo sprejeta med mladimi.

S spoštovanjem, 
         Acron, d.o.o.

Uspešnost 4. Projekta RZP 2020/2021
Z letošnjim projektom smo prekosili same sebe. Kljub temu, da otroci niso bili v šoli skoraj 1 leto, smo 
prejeli rekordno število prijav! Na projekt se je prijavilo 647 mentorjev z 278 različnih šol. Vsi niso uspeli 
poslati izdelkov, ker jim je virus onemogočil, kljub temu pa smo prejeli več kot 3500 risb in literarnih del. 
Izkupiček od prodaje 5000 € je bil predan Zvezi prijateljev mladine Slovenije. 

Sklad nagrad in donacij
Izkupiček od prodaje zvezkov iz projekta prejmejo:

• 12 šol/zavodov, katerih udeleženci bodo zmagovalci natečaja, bo prejelo praktične nagrade za 
bodoče prvošolce (srednje šole prejmejo vrednostni bon za nakup šolskih potrebščin v višini 100 €); 

• 6 avtorjev zmagovalnih risb bo prejelo bone v vrednosti 40 € za nakup v papirnicah Office&More 
in praktične nagrade sponzorja projekta Deli; vsi sošolci zmagovalcev prejmejo zvezek z nagrajenim 
motivom; 

• 6 avtorjev zmagovalnih literarnih del bo prejelo bone v vrednosti 40 € za nakup v papirnicah 
Office&More in praktične nagrade sponzorja projekta PILOT; vsi sošolci zmagovalcev prejmejo zvezek 
z nagrajenim motivom; 

• preostanek zbranih sredstev (izkupiček od prodaje zvezkov do vključno 31. 8. 2022) se podari 
dobrodelni organizaciji v obliki vrednostnih bonov za nakup v papirnicah Office&More. Dobrodelna 
organizacija se določi do 31. 8. 2022 in bo objavljena na spletni strani go2school.com, kot tudi 
predaja sredstev.

https://forms.gle/pTQHj5p8SuE1sKVy8


Ponosni smo, da lahko te ganljive, a uspešne zgodbe pišemo

skupaj z vami.

Tu smo za vas že od leta 1991.
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