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HRVATSKA VOLONTIRA!HRVATSKA VOLONTIRA!

Hrvatska mreža
volonterskih centara poziva
na volontiranje
Soundset | Subota, 12. travnja 2014. 0PODIJELI:

 

Hrvatska mreža volonterskih centara već četvrtu godinu za
redom organizira manifestaciju Hrvatska volontira!, mobilizirajući
velik broj organizatora volontiranja i volontera u zajedničkom
isticanju značaja volontiranja za razvoj suvremenog
demokratskog društva u kojem svaki pojedinac ima pravo i
odgovornost dati svoj doprinos i u kojem se takav doprinos cijeni.

Manifestacija Hrvatska Volontira! ove će se godine održati od 19. do 24. svibnja
2014., a uključit će veliki broj pojedinaca, organizacija civilnog društva, institucija i
tvrtki koje će kroz različite javne akcije u svojim zajednicama promovirati
volontiranje.

Prošlogodišnja kampanja, održana pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike
Hrvatske, okupila je 2.154 volontera koji su kroz 184 volonterske akcije na
području cijele Hrvatske društvu poklonili ukupno 9.250 sati.

Mreža volontera poziva sve neprofitne organizacije da u tjednu od 19. do 24.
svibnja 2014. uključe volontere u svoj rad – bilo da se radi o već postojećim,
redovnim aktivnostima ili o nekim novima koje će osmisliti za tu prigodu.

Ove godine naglasak kampanje je na volontiranju mladih te organizatore
pozivaju da u svoje aktivnosti posebno uključe mlade ljude, o čijim vrijednostima,
pogledima i stavu ovisi izgled našeg budućeg društva.

Organizaotori volontiranja mogu svoje aktivnosti prijaviti Regionalnim volonterskim
centrima (ZG, OS, RI, ST) do 07. svibnja 2014. Sve informacije, kontakte i prijavni
obrazac mogu se pronaći na stranici www.volontiram.info, a na raspolaganju im
stoje članice HMVC-a koje će im pružiti podršku i pomoći oko pronalaska
volontera.
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