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Vabilo k soustvarjanju 12. Festivala prostovoljstva  
 
 
Spoštovani, 

  
Vabimo vas k soustvarjanju dvanajstega Festivala prostovoljstva, ki bo potekal v 

terminu med 20. in 25. majem 2011. Znotraj Festivala prostovoljstva bomo v 
Sloveniji gostili tudi Evropsko karavano prostovoljstva, ki se bo odvijala v 
Mestnem muzeju v Ljubljani.  

 
Evropsko leto prostovoljstva kot tudi letošnji, že dvanajsti, Festival prostovoljstva 

označuje slogan:  
 

»Bodi prostovoljec, spreminjaj svet!« 
 

Slovenska filantropija bo organizirala osrednjo prireditev Festivala, ki bo potekala v 

ponedeljek, 23. maja 2011, od 14. do 19. ure na Prešernovem trgu v centru 
Ljubljane. V dopoldanskem času vas vabimo, da se v okviru Evropske karavane 

pridružite dogodkom v Mestnem muzeju (vse informacije o dogajanju Evropske 
karavane najdete na: www.prostovoljstvo.org/evropskoleto), popoldan pa bo 
namenjen predstavitvi prostovoljskih organizacij na stojnicah s spremljajočim 

animacijskim programom. Festival predvideva tudi široko in pestro dogajanje 
po različnih krajih Slovenije, kjer se že veselimo vašega sodelovanja.  

 
K aktivnemu sodelovanju na osrednji prireditvi vabimo vse prostovoljske 
organizacije. Tam lahko s predstavitvijo na stojnici, z delavnicami ob stojnicah, s 

posamezno glasbeno ali plesno točko na osrednjem odru soustvarjate festival.  
Hkrati vas pozivamo, da se v svojem kraju povežete z drugimi prostovoljskimi 

organizacijami, šolami in knjižnicami ter združite dobro prostovoljsko energijo v 
lokalen dogodek s predstavitvijo organizacij na glavnem trgu ali ulici, pa tudi z 
organizacijo okrogle mize, posveta ali delavnic na temo prostovoljstva. 

 
PRIJAVE: 

V priponki najdete prijavnico 
 
Izpolnjeno prijavnico nam pošljete najkasneje do petka, 29.4.2011, na e-naslov : 

vesna.savnik@filantropija.org . 
 

NADALJNE PRIPRAVE: 
Okvir Festivala je določen, vendar dopušča različne dogodke in prispevke, saj je 
uspešnost prireditev odvisna od vseh nas. Koordinacijsko - informativni sestanek, na 

katerem bomo usklajevali ideje, bo potekal v sredo, 4. maja 2011, ob 10. uri na 
Slovenski filantropiji. 
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Slovenska filantropija bo skrbela za medijsko promocijo Festivala.  
 
Veseli bomo vseh idej, kot tudi vseh vprašanj, ki nam jih lahko posredujete na: 

 
- Slovenska filantropija, Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana,  

- tel. 01 232 11 80, 051 654 726 (Vesna Savnik, Lenka Vojnovič) ali nam pišite na 
vesna.savnik@filantropija.org.  
 

Informacije o Festivalu bodo objavljene tudi na www.prostovoljstvo.org/festival.  
 

V pričakovanju uspešnega sodelovanja vas lepo pozdravljamo, 
 
    

   
Tereza Novak 

izvršna direktorica Slovenske filantropije 
 
 

 
Ljubljana, 5. april 2011 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Svet Evropske unije je razglasil leto 2011 za evropsko leto prostovoljstva. S tem 
so se potrdila prizadevanja evropskih in nacionalnih prostovoljskih centrov in mrež, 

da bi Evropska unija z razglasitvijo prikazala pomembnost prostovoljskega dela.  
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