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_________________________________________________________________ 

Europe Direct Liberec ve spolupráci  
s Libereckou občanskou společností, o.s., 

Vás srdečně zvou na akci pro široké cílové skupiny  
 

Průvod dobrovolník ů 
 

pátek 11. října 2013 od 14,00 do 21,00 hodin 
 

Liberec – ulice 5. kv ětna, prostor u OC Plaza  

Očekávat můžete:  

- představení dobrovolnických aktivit a možností jak se zapojit  
- informace o dobrovolnictví v sousedním Polsku 
- představení organizací pracujících v oblasti dobrovolnictví a aktivního 

občanství 
- seznámení se s Europe Direct Liberec – Vaším zdrojem evropských informací 

v regionu 
 

Těšit se můžete na zábavný program:  
- živou knihovnu, fire show, hudební program a mnoho aktivit pro děti i dospělé 

 
V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat: 

Mgr. Antonín Ferdan  
LOS - Liberecká občanská společnost, o.s. 

Tel.: 00420 604 809 590, antonin.ferdan@losonline.eu 
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Odpovědnost za informace uvedené v tomto sdělení nese autor. Evropská komise žádným způsobem neodpovídá za jakékoli případné použití informací 

obsažených v tomto sdělení.       
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PRŮVOD DOBROVOLNÍKŮ – PROGRAM AKCE  

 
Liberec – ulice 5. kv ětna, prostor u OC Plaza 

 
Pátek, 11. října 2013 – Průvod dobrovolník ů 

 
 

Akce pro d ěti i dosp ělé – od 14:00 do 16:00 hod. 
 
14:00 Zahájení akce, aktivity jednotlivých organizací zapojených do akce  
 
15:00 Seznámení se s Europe Direct Liberec – Vaším zdrojem evropských 

informací v regionu: možnost bezplatného využití služeb ED Liberec 
 

 
Obejmout Liberec! – od 16:00 do 17:00 hod. 

 
16:00 Zahájení průvodu – Obejmutí Liberce 

 
Koncerty pro sou časné i budoucí dobrovolníky – od 17:00 do 21:00 
hod.  

17:00 – 18:00 Look out! 
18:00 – 19:00 Centrala 57 
19:00 – 20:00 ATMO music 
20:00 – 21:00 Těla 
21:00  Zakončení akce 
 
V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat: 
Mgr. Antonín Ferdan, LOS - Liberecká občanská společnost, o.s., 
Tel.: 00420 604 809 590, antonin.ferdan@losonline.eu 


