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Wrocław, 20 września 2011 r.

Szanowni Państwo!

W imieniu realizatorów projektu „Europejski Rok Wolontariatu na Dolnym Śląsku” mamy zaszczyt
zaprosić do udziału w „Dolnośląskim Festiwalu Wolontariatu”, który odbędzie się
we Wrocławiu w dniach 9 – 11 grudnia 2011 r. Przedsięwzięcie wpisuje się w obchody
ustanowionego przez Unię Europejską Europejskiego Roku Wolontariatu.
Festiwal Wolontariatu to trzydniowy cykl intensywnych warsztatów dotyczących szeroko pojętej
problematyki wolontariatu i aktywności społecznej. Dodatkowo uczestnicy będą mieli okazję
do wzięcia udziału w szeregu imprez towarzyszących takich jak Konferencje, Gale Wolontariatu,
specjalny Koncert, Targi Aktywności Społecznej, specjalny Spektakl Teatralny oraz wieczór
w Klubie Muzycznym.
Do udziału w Festiwalu zapraszamy wolontariuszy, a także związanych z wolontariatem
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Zapraszamy również
przedstawicieli firm, w których funkcjonuje program wolontariatu pracowniczego.
Jednocześnie zapraszamy Państwa organizacje do wzięcia udziału w Targach Aktywności
Społecznej, które odbędą się 10 grudnia 2011 r. (sobota) i będą okazją do zaprezentowania
swojej działalności szerszej publiczności.
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Dolnośląski Festiwal Wolontariatu będzie się odbywał w Sali Koncertowej Polskiego Radia Wrocław
oraz w bliskim jego sąsiedztwie. Uczestnicy zakwalifikowani na Festiwal zobligowani będą
do uczestnictwa w całym przedsięwzięciu. Koszty związane z uczestnictwem w Festiwalu
pokrywają organizatorzy, jednak może zaistnieć konieczność samodzielnego częściowego pokrycia
kosztów związanych z pobytem uczestników we Wrocławiu. Uczestnicy otrzymają informację
dotyczącą ewentualnych kosztów razem z wiadomością o zakwalifikowaniu.
Aby zgłosić swój udział w Dolnośląskim Festiwalu Wolontariatu należy wypełnić i wysłać
internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny pod podanym poniżej linkiem. Aby zgłosić instytucję
do udziału w Targach Aktywności Społecznej należy wypełnić i przesłać załączony Formularz
e-mailem na adres: radoslaw.bednarski@rcwip.pl lub faksem na nr (74) 665 11 11. Termin
wypełniania formularzy upływa 14 października 2011 r. Osoby zakwalifikowane do udziału
w Festiwalu oraz instytucje zakwalifikowane do udziału w Targach zostaną o tym powiadomione
e-mailowo oraz telefonicznie do dnia 31 października 2011 r.
Szczegółowy harmonogram Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu dostępny w załączeniu.
Internetowy Formularz Zgłoszeniowy do udziału w Festiwalu dostępny jest pod adresem:
http://wolontariusz.org/zapisy/.
Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Targach dostępny jest w załączeniu.

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel.: (74) 665 11 11, e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl
Serdecznie zapraszamy!

