
                    

 

 

  
 

TZ: Ašta šmé vyhlašuje literární soutěž pro děti i dospělé 

V jiném domově.  

Spolek Ašta šmé vyhlašuje soutěž V jiném domově. Jejím tématem jsou životní příběhy dětí, které 

z různých důvodů vyrůstají jinde než ve své původní rodině – v ústavu, u pěstounů anebo v adopci.  

Zajímají nás také zkušenosti lidí, kteří jsou s těmito dětmi spjati – příběhy jejich kamarádů, pěstounů, 

vychovatelů a dalších. Cílem soutěže je upozornit na situaci ohrožených dětí prostřednictvím jejich 

osobních výpovědí.  

„Nápad realizovat soutěž s tímto zaměřením vznikl za pochodu. Pracujeme už přes rok na projektu 

Hlasy ohrožených dětí, v rámci něhož sbíráme životní příběhy ohrožených dětí a s několika z nich – 

často jsou to vlastně už dospělí – vytváříme z jejich vyprávění dokumentární komiksy. Vyjdou v edici 

Nejisté domovy letos na podzim,“ slibuje Markéta Hajská.  

 „V terénu jsme narazili na množství zajímavých 

příběhů. V této soutěži chceme dát prostor 

samotným ohroženým dětem. Nechceme 

podporovat zažité představy o tom, jaké tyto děti 

jsou. Jde nám o možnost nahlédnout skrze jejich 

vyprávění, jaké to je jimi být,“ dodává ke smyslu 

soutěže její koordinátorka Máša Bořkovcová.  

Uzávěrka soutěže je 16. prosince 2016. Rozsah ani forma příspěvků není omezena. Nejzajímavější 

příběhy vyjdou v ilustrované knižní publikaci na jaře 2017 v edici Nejisté domovy.  

Ašta šmé sdružuje osoby z prostředí sociálních věd a umění, které spojuje zájem vyjadřovat se ke 

společenským tématům tvořivým způsobem. Věnujeme se zejména ztvárňování skutečných životních 

příběhů, vyprávěných těmi, kteří je prožili. Nejčastěji jsou to komiksy. Ašta šmé stojí za dokumentární 

komiksovou trilogií O přibjehi. Za komiks Albína získalo v roce 2010 cenu Muriel za nejlepší komiksový 

scénář. Příběhy ohrožených dětí vychází v roce 2016 v komiksové edici Nejisté domovy. 

http://www.astasme.cz/cs/hlasy-ohrozenych-deti/komiks. 

Více na www.astasme.cz/vjinemdomove a v příloze. 

Pro více informací o projektu kontaktujte manažera projektu Markétu Hajskou (777 600 302) anebo 

koordinátorku Marii Bořkovcovou (777 940 990) anebo pište sem: astasme@hotmail.com. 

 
Projekt Hlasy ohrožených dětí je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant 
from Iceland, Liechtenstein and Norway. 
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