Spoštovani,
Mladinski center Nova Gorica vas z velikim veseljem obvešča, da
organiziramo v Novi Gorici v okviru praznovanja 70-letnice našega mesta
večdnevno medgeneracijsko prostovoljsko akcijo MLADINSKA DELOVNA
BRIGADA, ki se bo odvijala od 13. do 15. septembra 2017 v mestnem
gozdu Panovec.
Na vas se obračamo s toplim vabilom, saj bi nam bilo v veliko
veselje, če bi se nam pridružili!
Medgeneracijska prostovoljska akcija odpira prostor za druženje in tkanje
prijateljstev v duhu altruizma in pripadnosti lokalnemu okolju, med katero
se bomo posvetili urejanju mestnega gozda Panovec, ki prebivalcem vseh
starosti, pa tudi vse številčnejšim obiskovalcem našega mesta, predstavlja
neprecenljivo zeleno oazo za zdravo rekreacijo in vzpostavljanje stika z
naravo.
Prostovoljci, brigadirji vseh starosti bomo v duhu spoštovanja narave in
gozdnega okoliša urejali učilnico oz. prostor za učenje, počitek in igro na
prostem, s smerokazi označili sprehajalno-tekaške in druge rekreacijske in
učne poti v gozdu v skupni izmeri več kot 23 km ter obnovili priljubljeno
Trim stezo.
Za izvedbo akcije bo poskrbel organizator Mladinski center Nova Gorica v
sodelovanju z Javnim zavodom za šport in Študentsko organizacijo Univerze
v Mariboru, predstavniki katere so aktivno sodelovali tudi v Študentski
delovni brigadi, ki je potekla v Čepovanu leta 2014.
Z namenom omogočiti udeležbo čim širšemu krogu zainteresiranih smo
prostovoljcem omogočili izbiro terminov udeležbe, tako da se nam lahko
pridružite vse tri dni ali izberete posamezni termin/e.

Partnerji projekta:

Vse informacije in prijavni obrazec za mladinsko delovno brigado so
dostopni na
www.mc-novagorica.si.
V kolikor vam noben termin, ki je na razpolago ne ustreza, vas vabimo, da
se nam pridružite v petek, 15.9., ob 13.00 na naslovu Streliška 62, 5000
Nova Gorica (nekdanja okrepčevalnica Trimček), kjer vam rezultate projekta
predstavili tudi gostom, brigadirjem iz slovenskih brigadirskih društev, zvez
in klubov.
Kot ste najbrž že seznanjeni Mestna občina Nova Gorica v petek, 15.9. v
Novi Gorici gosti državno proslavo v počastitev 70. obletnice priključitve
Primorske k matični domovini, tako da lahko izkoristite priložnost, da se tega
dne udeležite obeh dogodkov.
Srčno vas naprošamo za pomoč pri obveščanju potencialnih
zainteresiranih prostovoljcev s posredovanjem vabila preko vaše
liste za obveščanje.
Srčno upamo, da se srečamo v čim večjem številu! V pričakovanju vašega
odgovora vas prisrčno pozdravljamo.
S spoštovanjem,
mag. Lara Brun
Direktorica

