Szanowni Państwo
Ze względu na zbliżający się Drugi Nowotarski Dzień Wolontariusza (5 grudnia
2008), Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu we współpracy z Urzędem Miasta Nowy Targ
oraz ze Starostwem Powiatowym w Nowym Targu organizuje po raz kolejny w naszym regionie
obchody związane z tym dniem. Patronat honorowy nad Dniem objął Pan Marek Fryźlewicz –
Burmistrz Miasta Nowy Targ.
Głównym punktem obchodów jest plebiscyt ”Aktywny 2008”. Zapraszamy wszystkie
organizacje, fundacje, związki do zgłaszania swoich kandydatur na wolontariusza roku w mieście i
powiecie nowotarskim.
W ramach obchodów pragniemy ponownie umożliwić Państwu przedstawienie swojej
organizacji (jej działania, członków, wolontariuszy, akcji, problemów, czy potrzeb) w postaci
autoprezentacji oraz stoiska w hallu. W tym roku oczekujemy gotowych, w końcowej/ostatecznej
formie prezentacji w wersji elektronicznej (filmy, pokaz slajdów: .ppt, .pps, .wmv, .vob, .jpg) nie
przekraczających 5-8 minut. Scenariusz prezentacji nie jest narzucony – liczymy na Państwa inwencję.
Tak zebrane prezentacje będą przedstawione w ramach jednolitego bloku prezentacyjnego
przedstawiającego wszystkie zgłoszone organizacje.
Zapraszamy także do zgłaszania gotowości do przygotowania stoiska własnej organizacji w
holu Miejskiego Ośrodka Kultury. Forma stoiska będzie zależała od Państwa decyzji. Jednak liczba
stoisk jest ograniczona, a o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W tym roku dodatkowo umożliwiamy Państwu przedstawienie ”oferty” własnej organizacji
(do 15 minut) na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury – np. przedstawienia teatralnego, pokazu strojów
ludowych, występu muzycznego czy tanecznego, mini warsztatów, happeningu, akcji społecznej,
profilaktycznego badania itp. Spośród zgłoszonych pomysłów, ”ofert” organizatorzy wybiorą te
najciekawsze, najbardziej różnorodne pokazujące możliwie w pełni obraz organizacji regionu.
Nowością jest także próba podjęta przez organizatorów dotycząca utworzenia informatora
zawierającego aktualne dane teleadresowe organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji,
związków) z terenu miasta i powiatu nowotarskiego.
Zapraszamy jednocześnie również do zgłaszania kandydatur przedsiębiorców,
przedsiębiorstw prywatnych i państwowych (firmy, spółki, prywatne i publiczne zakłady) w ramach
konkursu ”Nowotarski Dobroczyńca 2008”. Jeśli Państwa organizację otrzymuje takie
bezinteresowne wsparcie (pomoc merytoryczna, rzeczowa, finansowa, świadczenie usług itp.) to
wyjątkowa okazja do podziękowania właśnie się pojawiła.
Tym samym prosimy przedstawicieli poszczególnych organizacji o wypełnienie odpowiednich
załączonych arkuszów, które pozwolą nam na sprawne zorganizowanie kontaktu z Państwem i
skonkretyzuje program Drugiego Nowotarskiego Dnia Wolontariusza. Zwracamy uwagę na dokładne
rubryk. Wypełnione arkusze prosimy przesłać do 31 października na adres:
• pocztowy: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy
Targ + „określony dopisek”
• e-mailowy: tomasz_szlaga@mok.nowytarg.pl
• lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.
UWAGA: Wersje elektroniczne poszczególnych ankiet będą dostępne na stronie internetowej
Miejskiego Ośrodka Kultury w plikach do pobrania (formularze zgłoszeniowe). Termin
nieprzekraczalny nadesłania bądź dostarczenia ankiet i załączników mija 31 października.

