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VABIMO VAS K SODELOVANJU V PROJEKTU
»Grafitiranje v MCJ: človekove pravice«

V Mladinskem centru  Jesenice  v  decembru  pripravljamo  projekt  »Grafitiranje  v  MCJ: 
človekove pravice«, v sklopu katerega boste mladi grafitarji lahko na stenah MCJ izražali 
svoja mnenja. Zato vas vabimo k sodelovanju!!!!

TEME / ČLOVEKOVE PRAVICE
1. pravica do svobodnega in miroljubnega druženja
2. pravica do svobode mišljenja in izražanja
3. pravica do svobodnega gibanja in izbire prebivališča
4. Vsi so enaki pred zakonom
5. Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice.

SODELUJEJO LAHKO
V razpisu lahko sodelujejo mladi med 15 in 29 let, ki želijo z grafiti (pisno ali s sliko) 
izražati svoja stališča o navedenih temah oz. človekovih pravicah.

KAKO SODELOVATI
Zainteresirani  se  prijavite  na  e-naslov  mcj-programi@siol.net ali  mcj-info@siol.net, 
kamor sporočite tudi vaše podatke (ime, priimek, starost, telefonska številka) in osnutek 
tistega, kar bi na stenah MCJ »izrazili«. Na osnovi teh osnutkov se bomo v MCJ odločili, 
kdo od prijavljenih bo sodeloval. Prijaviti se je potrebno do vključno 7.12.2007!!!!

OSNUTKI
Pri  pisanju  in  risanju  pustite  domišljiji  prosto  pot,  bodite  duhoviti,  družbeno  kritični, 
pokažite kaj znate. Vendarle pa obstajajo naslednje zahteve:
- osnutki »pisanih« grafitov so lahko verzi ali kratki stavki, ki se vsebinsko nanašajo na 
razpisane teme,  a ne smejo biti  daljši  od 150 znakov.  Ti  grafiti  ne  smejo vsebovati 
nikakršnih kletvic, psovk, žaljivk in podobnih negativno nastrojenih besed.
-  osnutki  »slikanih«  grafitov  so  slike,  ki  izražajo  razpisane  teme,  a  ne  smejo  žaliti 
človekovega dostojanstva.

REALIZACIJA
Projekt pripravljamo v sklopu Svetovnega dneva človekovih pravic in se bo »zgodil« v 
petek,  14.  decembra 2007.  Od 14.30 dalje  bomo v spodnjih  prostorih MCJ grafitirali 
stene. Grafitar, ki bo po potrebi ostalim tudi mentor, bo imel na voljo eno steno, ostali pa 
bodo poslikali  steno v klubskem prostoru za biljard. Pripravili  bomo tudi ocenjevalnik, 
kjer bodo obiskovalci 14 dni glasovali za najboljši grafit, ta pa bo tudi nagrajen.
***********
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