PRVÝ KLUB TURISTOV DIVIAKY

DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA 2011
Významnou aktivitou, ktorá sa koná na Slovensku v rámci Európskeho roku dobrovoľníctva, sú
Dni dobrovoľníctva 23. a 24. septembra 2011. Počas týchto dvoch dní sa môžu ľudia z celého
Slovenska zapojiť do dobrovoľníckych aktivít a pomôcť tak nezištne iným ľuďom, prírode, či organizáciám.
Do Dní dobrovoľníctva sa môže zapojiť každý, kto má chuť pridať ruku k dielu aj v okrese Turčianske
Teplice. Zapojiť sa môžete kedykoľvek v stanovenom čase jednotlivých organizácií.
Čo za to? Dobrý pocit, nové priateľstvá, možnosť sebarealizácie, radosť ľudí, ktorým pomôžete...

Vašu pomoc počas Dní dobrovoľníctva 2011 privítajú aj členovia

PRVÉHO KLUBU TURISTOV DIVIAKY
(ako jediného Klubu turistov na Slovensku, ktorý sa do tohto projektu zapojil)
v sobotu

24.septembra 2011

pri prácach na čistení turistického značeného chodníka č. 2720
od železničnej stanice Čremošné na Drienok 1 268m n. m.
Odchod vlaku do Čremošného zo železničnej stanice Martin o 09:31, z Turčianskych Teplíc o 10:02 hod.
Predpokladaný návrat do 18:00 hod. Cestovné si hradia účastníci sami.
Zoberte si so sebou nástroje (nie je podmienkou): sekerky, ručné pílky, nožnice na strihanie kríkov a pod.
Podrobnejšie informácie:
Ak ste sa rozhodli zapojiť do DNÍ DOBROVOĽNÍCTVA 2011, kontaktujte Lokálne partnerstvo sociálnej
inklúzie Turiec, Ing. Evu Mališovú (eva.malisova@azet.sk, 043/492 2711; 0905 307464), alebo kontaktnú
osobu PKT DIVIAKY, Štefan Hudák, (stevohudak@azet.sk 0905 479001 www.turistikadiviaky.sk )
Kontaktovanie nie je povinné a zapojiť sa môžete aj spontánne bez toho, aby ste sa koordinátorovi/ke
ozvali, takýto postup však zjednoduší a zefektívni celú koordináciu DNÍ DOBROVOĽNÍCTVA 2011.
K účasti na tomto projekte pozývame všetkých spoluobčanov, ale predovšetkým členov Klubu Slovenských
turistov TURIEC, zvlášť početnú skupinu značkárov, cvičiteľov, inštruktorov turistiky, turistických
funkcionárov a organizátorov z nášho regiónu. Príďte pomôcť dobrej veci, preukážete tým, okrem iného,
aj svoju angažovanosť v oblasti dobrovoľníctva, o ktorej toľko hovoríme.
Zoznam ďalších dobrovoľníckych aktivít, do ktorých sa môžete zapojiť a bližšie informácie nájdete na
stránke www.dobrovolnictvo.sk

