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5. prosinca – Međunarodni dan volontera
 
Međunarodni dan volontera proglasila je opća skupština Ujedinjenih naroda 17. prosinca 1985. godine, rezolucijom 40/212
kojom državama članicama preporuča poticanje volonterskog rada. Od tada se svake godine 5. prosinca obilježava
Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak, odnosno Međunarodni dan volontera. Cilj je sve
aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Regionalni i lokalni volonterski centri te volonterske udruge diljem Hrvatske obilježit će i ove godine ovaj dan na razne načine.

Volonterski centar Zagreb će tako u razdoblju od 1. do 20. prosinca provesti brojne aktivnosti kojima građanima nastoji približiti
dobrobit i vrijednost volontiranja za društvo, ali i dati primjere pojedinaca koji su volontiranje uspjeli uklopiti u svoju
svakodnevicu. Popis i raspored aktivnosti VCZ-a kojim će obilježiti Međunarodni dan volontera 2015. potražite OVDJE.

Volonterski centar Udruge "MI" - Split organizira svečanu proslavu Međunarodnog dana volontera, koja će se održati 5. prosinca
2015. g. Program je podijeljen na dva dijela - formalni dio s dodjelom nagrade "Vinka Luković" za organizatore volontiranja  i
dodjelom zahvalnica za volontere u jutarnjem terminu u foajeu Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, te zabavni dio navečer u
klubu Vanilla.

Više informacija o volontiranju te volonterskim centrima u Hrvatskoj potražite na portalu Volontiram Hrvatska! 
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