Szanowni Państwo
Ze względu na zbliżający się Trzeci Nowotarski Dzień Wolontariusza 5 grudnia 2009
(sobota) godz. 17.00, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu organizuje po raz kolejny w
naszym regionie obchody związane z tym dniem.

I.

Głównym punktem obchodów jest plebiscyt ”Aktywny 2009”. Zachęcamy wszystkich
wolontariuszy, osoby prywatne, grupy samopomocowe, placówki, instytucje czy organizacje
pozarządowe korzystające z pomocy wolontariuszy do zgłaszania swoich kandydatów w
Plebiscycie, który ma na celu :
• wskazanie, przedstawienie i uhonorowanie osób, które zdecydowały się na
działalność wolontaryjną;
• stworzenie możliwości zaprezentowania społeczności lokalnej pozytywnego
wizerunku wolontariuszy, akcji wolontaryjnych, podzielenia się swoimi refleksjami ich
temat;
• promocji działań wolontaryjnych.

II.

Zapraszamy
jednocześnie
do
zgłaszania
kandydatur
przedsiębiorców,
przedsiębiorstw prywatnych i państwowych (firmy, spółki, prywatne i publiczne zakłady) w
ramach konkursu ”Nowotarski Dobroczyńca 2009”. Jeśli Państwa organizacje otrzymują
takie bezinteresowne wsparcie, to będzie to wyjątkowa okazja do podziękowania. Konkurs
ma na celu:
• wskazanie, przedstawienie i uhonorowanie przedsiębiorców, przedsiębiorstw
prywatnych i państwowych wspierających organizacje pozarządowe;
• promowanie społecznego zaangażowania przedsiębiorców i ich odpowiedzialności
publicznej;
• informowanie o społecznych akcjach, programach podejmowanych wspólnie przez
przedsiębiorców i organizacje pozarządowe.
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich korzystających z
pomocy (pomoc merytoryczna, rzeczowa, finansowa, świadczenie usług itp.)
przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu miasta i powiatu nowotarskiego.

III.

Oferujemy także możliwość przygotowania stoiska własnej organizacji w holu
Miejskiego Ośrodka Kultury podczas obchodów Dnia. Z racji oczekiwania dużej liczby dzieci i
młodzieży preferujemy stoiska organizacji działających na rzecz/dla dzieci i młodzieży.
Liczymy na aktywne pokazy (możliwość malowania, gry, ćwiczenia itp.) skierowane głównie
dla nich. Niemniej forma stoiska będzie zależała od Państwa decyzji. Jednak liczba stoisk jest
ograniczona.
Tym samym prosimy o wypełnienie odpowiednich rubryk załączonego arkuszu (2
STRONY). Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie rubryk. Wypełnione arkusze prosimy
przesłać do 16 października 2009 na adres:
• pocztowy: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400
Nowy Targ
• e-mail: tomasz_szlaga@mok.nowytarg.pl
• lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym
Targu.
UWAGA: Wersja elektroniczna arkusza zgłoszeniowego będzie dostępna na stronie
internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w plikach do pobrania (formularze zgłoszeniowe).

