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25. 05. 2018 www.vecer.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Natečaj: Ustavi se in napiši
Vsebina: Vabimo vas, da se za hip ustavite … in nam zaupate svojo izkušnjo. Tako boste pomagali sebi in drugim 

razbiti tabuje, graditi zaupanje ter zaživeti bolj kakovostno in zdravo življenje. Ob zaključku akcije Ustavi 
se! bomo eno zgodbo nagradili z ...
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ODPRI GALERIJO

Vabimo vas, da se za hip ustavite … in nam zaupate svojo izkušnjo. Tako boste pomagali sebi
in drugim razbiti tabuje, graditi zaupanje ter zaživeti bolj kakovostno in zdravo življenje. Ob
zaključku akcije Ustavi se! bomo eno zgodbo nagradili z oddihom v Termah Portorož.

Vabimo vas, da se za hip ustavite … in nam zaupate svojo izkušnjo.

Pišete lahko o :

Kako ste premagali svoj strah, ki vam je krojil življenje.

1 . Kako ste se znašli v stiski na delovnem mestu in ste uspešno rešili situacijo.

2. Kako je bolezen zakorakala v vaše življenje in se niste vdali.

3. Kako ste, po razočarani ljubezni , vzpostavili novo partnersko zvezo.

VEČERVEČER
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Natečaj: Ustavi se in napiši

Oglasno sporočilo
SPLETNI ČLANEK

https://www.vecer.com/natecaj-ustavi-se-in-napisi-6479371
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Za zgodbo je dovolj 2.000 znakov s presledki. Menite , da vaša osebna zgodba ni zanimiva ali da nimate
ničesar za povedati?

Motite se – morda bo nekomu:

1 . pomagala do spoznanja;

2. prihranila pot do težkega padca;

3. ga navdihnila in mu vlila upanje;

4. ga podprla , da poišče pomoč ,

5. pokazala, da s svojo izkušnjo ni sam in da ni tako hudo, kot je mislil.

Izkušnjo nam lahko pošljete do 31. avgusta 2018 na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za

ogled potrebujete Javascript , da si jo ogledate. , kjer smo vam na voljo za dodatna vprašanja. Vsaka

zgodba bo objavljene v rubriki Osebna izpoved. Lahko jo podpišete , lahko ostanete anonimni. O tem,

kako želite biti izpostavljeni, nas prosim obvestite.
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Komisija bo vsak mesec ( 15. 6. ,15. 7. in 15. 8. 2018) izbrala eno in jo nagradila s praktičnem darilom. Na

koncu akcije (september 2018) bomo izmed vseh prispelih zgodb izbrali eno , ki bo nagrajena z

oddihom v Termah Portorož.

Glavna nagrada oddih v Termah Portorož
Septembra 2018 ob zaključku akcije bomo enemu izmed vseh sodelujočih podarili glavno nagrado – dve
nočitvi z zajtrkom v Mind Hotelu Slovenija , večerjo za 2 osebi v Istrian Bistro & Tapas baru in masažo z
aromatičnimi olji v Wai Thai Centru. Najlepše pri vsem je, da ne bo užival sam, ampak lahko na razvajanje
povabi še eno osebo, ki bo deležna enakega tretmaj.

IZBOR UREDNIŠTVA

(VOLILNA
NAPOVED) Šarec
zgrmel, Janša
navzgor,
Bratuškova v igri

(FOTO) Najboljši
zdravniki
Štajerske leta
2018 so ...

(VIDEO) Burak v
Mariboru in
Celju : Ob
aplavzih mu je
bilo nerodno

Meteorne voda v
Kamniku, udara
strel v Cerkljah
na Gorenjskem

(VIDEO)
Demonstracije
pred volitvami
"niso le
primerne , ampak
nujne"

Odziv UKC:
Otrok z ošpicami
je "resno bolan"

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=c9aaccb6-7fa3-4e77-9524-979a6bc261ee1770406808

	Natečaj: Ustavi se in napiši



