URED ZA PASTORAL MLADIH
Tel. i faks: (031)802-237
e-mail: mladi@djos.hr; shkm2017@djos.hr
Susret hrvatske katoličke mladeži (SHKM)
pod geslom "Krist, nada naša" (usp. 1 Tim 1, 1)
održat će se 6. i 7. svibnja 2017. u Vukovaru
u organizaciji Ureda za mlade HBK i Đakovačko-osječke nadbiskupije.
U tu svrhu Organizacijski odbor SHKM-a raspisuje

NATJEČAJ
za logotip SHKM-a
koji je otvoren od 22. travnja 2015. godine.
Opis gesla:
Govoriti o kršćanstvu neizostavno znači govoriti o nadi. Evanđelje, Radosna vijest Isusa
Krista, prožeta je nadom. Rođenje Kristovo ispunjenje je nade izabranoga naroda u Mesiji
kojega im šalje Bog. U navještaju Evanđelja Krist nam je dao poruku nade koja je svoj
vrhunac doživjela u otajstvima muke, smrti i uskrsnuća. Nakon povratka Ocu šalje svojoj
Crkvi Duha Svetoga koji taj milosni dar nade raspiruje u srcima vjernika.
Za nas u Domovini Hrvatskoj i Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji poseban znak nade jest
simbol grada Vukovara.
Vukovar, smješten na ušću Vuke, po kojoj je i dobio ime, u Dunav, grad je bogate povijesti,
kulture i tradicije. U simbolu grada, vučedolskoj golubici, na specifičan način sažeta je sva
povijest ovoga kraja, grada i ljudi koji su tu živjeli i žive i danas. Povijest ispričana u susretu
naroda, kultura i civilizacija, stvarana kroz živote velikana ovoga kraja poput Lavoslava
Ružičke, Antuna Bauera, Siniše Glavaševića, kao i onih koje povijest nije zapamtila, ali su
svojim tihim životima ostavili traga na ovome kraju, izgrađena na plodnoj srijemskoj zemlji
trudom seljaka, obrtnika i radnika. Ta povijest, stvarana u vrtlogu svega lijepoga i ružnoga što
život sa sobom nosi, posebno nam progovara o ustrajnosti života, zagledanosti prema novome
danu u kojemu se zrcali uvijek snažna nada.
O tome nam je na poseban način Vukovar progovorio u vrijeme Domovinskoga rata, kada je
postao simbolom ratnih razaranja, ubijanja i protjerivanja, postao Grad Heroj, ali još više
simbol novoga života i nove nade koja nam i danas progovara iz žrtve Vukovara i njegovih
stanovnika.
Danas kada Vukovar, kao i cijela Domovina, a u njoj na poseban način mladi, nastoje
izgrađivati novi život u slobodi, želimo kroz ovaj susret, geslo i njegov vizualni identitet
komunicirati kršćansku nadu u Isusu Kristu i zajedništvu Crkve kroz posebno mjesto koje
grad Vukovar zauzima u srcu našega naroda i Domovine.

Aktualnim gospodarskim poteškoćama u Hrvatskoj i njihovim posljedicama danas
(besperspektivnost za mlade u Hrvatskoj i iseljavanje u inozemstvo) na osobit su način
pogođene mlade generacije. Geslom i logom susreta mladih želimo istodobno izraziti
povjerenje u Boga te domoljublje mladih generacija i njihovu kršćansku nadu o sretnijoj
budućnosti mladih u Hrvatskoj, nadu koja se nada i protiv svake nade.
Uvjeti natječaja:
-

-

-

natječaj je predviđen za mlade dizajnere, ilustratore, umjetnike i sve ostale kreativne
mlade.
svaki natjecatelj/ica može prijaviti više radova
karakter logotipa treba odražavati duh kršćanskog svjetonazora, mladenački
duh, kreativnost, dinamičnost/aktivnost mladih, optimističan duh, aktivno svjedočenje u
duhu gesla susreta
kroz logotip se treba izraziti simbolika cjelokupne povijesti grada Vukovara
treba voditi računa kako je logotip polazna točka cjelokupnog vizualnog identiteta susreta

Radovi se šalju isključivo elektronskom poštom na e-mail adresu shkm2017@djos.hr.
E-mail s prijavljenim radovima mora sadržavati sljedeće:
osobni podaci: ime i prezime, godina rođenja, župa i mjesto/grad, broj telefona
tekstualno obrazloženje rada
rad u pdf formatu
Rok natječaja:
-

-

rok za slanje radova je 23. lipnja 2015. do 23:59 sati
radovi pristigli nakon zaključenja natječaja neće se uzimati u obzir
najbolje radove odabrat će ocjenjivački žiri kojeg čini Organizacijski odbor SHKM-a i
predstavnici struke
žiri će završiti s radom najkasnije do 3. srpnja 2015.
svi sudionici/e natječaja dobit će obavijest o rezultatima natječaja putem e-maila
prva tri rada bit će i novčano nagrađena i to u sljedećem iznosu:
1. mjesto 1.500,00 kn
2. mjesto 1.000,00 kn
3. mjesto 500,00 kn
nakon završetka natječaja odabrani rad objaviti će se na službenim stranicama
Đakovačko-osječke nadbiskupije www.djos.hr .

UVJETI KORIŠTENJA LOGA:
-

nakon završetka natječaja, prvonagrađeni logotip postaje vlasništvo Đakovačko-osječke
nadbiskupije
logotip će se koristiti za potrebe SHKM-a
Organizacijski odbor SHKM-a 2017. zadržava pravo modifikacije odabranog logotipa u
suradnji sa autorom/-icom i trećom stranom
slanjem svog rada pristajete na navedene uvjete korištenja.

Očekujemo Vaše sudjelovanje!
Za organizacijski odbor SHKM -a 2017.
vlč. Filip Perković

