SODELUJ V PROSTOVOLJSKI DELOVNI AKCIJI VRT NA POVŠETOVI
– 24. julij 2013 –
Vabimo prostovoljce, da se nam pridružijo na veliki prostovoljski delovni akciji
urejanja zelenjavnega vrta znotraj Zavoda za prestajanje kazni zapora
Ljubljana, ki bo potekala 24. julija 2013 od 8. ure dalje.
Projekt Vrt na Povšetovi je skupni projekt Zavoda Voluntariat, Ekologov brez meja in
Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana (ZPKZL) in poteka že tretje leto
zapored. V prvih dveh letih smo oživili zapuščene vrtove na Povšetovi, ki so jih v preteklosti
obdelovali varovanci zapora in katerih pridelek se je nekdaj uporabljal v zaporniški kuhinji.
V tem času smo dodobra razširili delovanje in obseg vrta in vključili nove prostovoljce, ki
skupaj z varovanci zapora sodelujejo v rednih tedenskih vrtnarjenjih in delavnicah
permakulture pod vodstvom strokovnjakinje Mirjam Kopše.
Projekt ponuja priložnost za druženje prostovoljcev in varovancev Zavoda ter s tem lažjo
resocializacijo in reintegracijo varovancev zavoda v družbo po odsluženi zaporni kazni, razvija
model dobre prakse in promovira hortikulturno terapijo v ustanovah zaprtega tipa v Sloveniji
kot orodja za krepitev kompetenc in izobraževanja varovancev.
Celovito obnovo Vrta na Povšetovi je omogočila podpora in donacija Švice v okviru
Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji.

V sredo, 24. julija 2013, organiziramo večjo prostovoljsko delovno akcijo, ki bo razdeljena
na dva dela:

-

od 8. ure do 11. ure bo potekala prostovoljska delavna akcija urejanja zelenjavnega
vrta, v kateri bodo sodelovali zunanji prostovoljci in varovanci zavoda.
od 11. ure do 12. ure bo potekal uradni predstavitveni dogodek projekta Vrt na
Povšetovi, kjer bomo širši javnosti, uradnim gostom in medijem podrobneje
predstavili projekt. Predstavitvi bo sledila pogostitev z druženjem.

Prostovoljci morajo s seboj prinesti primerno delovno obutev, za pokrivala, zaščitno opremo,
hrano in pijačo pa bo poskrbljeno.

Če bi želel/-a sodelovati na prostovoljski akciji, se do torka, 23. julija prijavi na
programi@zavod-voluntariat.si

KONTAKTNA OSEBA: Urban Presker (031 813 939), programi@zavod-voluntariat.si.

