Ljubljana, 21. oktober 2011

VABILO
NA 8. SLOVENSKI KONGRES PROSTOVOLJSTVA
S prostovoljstvom spreminjamo svet
Izzivi sodobne družbe in prostovoljstva
Vse prostovoljce, mentorje in organizatorje prostovoljskega dela ter vse tiste, ki vas prostovoljstvo
poklicno ali zasebno zanima, z veseljem vabimo na
8. Slovenski kongres prostovoljstva,
ki bo 5. in 6. decembra 2011 v Dvorani Union na Partizanski 3-5 v Mariboru,
pod pokroviteljstvom dr. Danila Türka, Predsednika Republike Slovenije.
Zaključuje se evropsko leto prostovoljstva in podaja roko evropskemu letu medgeneracijskega
sodelovanja in aktivnega staranja. V času, ko je prostovoljstvo prišlo in ostaja pod žarometi, so se
zgodili prvi koraki sistemske ureditve. Kakšne korake na področju prostovoljstva bomo delali v
prihodnje?
Namen kongresa, ki ga Slovenska filantropija tradicionalno organizira vsako drugo leto, je oblikovati
smernice razvoja prostovoljstva v prihodnosti. Kongres bo ponudil tudi prostor za izmenjavo
raznovrstnih bogatih izkušenj.
Pošiljamo vam preliminaren program, podroben program skupaj z opisom posameznih delavnic pa
vam bomo poslali do 18. 11. 2011. Razporeditev v posamezne delavnice bo potekala glede na vašo
željo na samem kongresu in do zapolnitve prostih mest v delavnicah.
Prijave na kongres sprejemamo do 17. novembra 2011 oziroma do zasedbe mest. V primeru
prevelikega števila prijav imajo prednost organizacije, ki so vključene v Slovensko mrežo
prostovoljskih organizacij (prostovoljstvo.org) in tudi tiste, ki se bodo mreži v času zbiranja prijav na
novo priključile. Prijavnico vam pošiljamo v prilogi kakor tudi seznam hotelov z že znižanimi cenami
za udeležence kongresa.
V času kongresa bo 5. decembra, na večer Mednarodnega dneva prostovoljstva, potekala prva
svečana podelitev Državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva.
Ob zaključku kongresa bo potekala tudi Zaključna prireditev evropskega leta prostovoljstva
Vse novosti lahko spremljate na spletni strani www.prostovoljstvo.org/kongres, dosegljivi smo tudi
na 01 232 11 80, 051 654 726 in info@filantropija.org (kontaktna oseba je Vesna Savnik).
V pričakovanju srečanja z vami vas lepo pozdravljamo!
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