3a Trobada del

Voluntariat Ambiental i Associacions
de defensa del Medi Ambient

4/12/2018
A iniciativa la Consellería d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic
i Desenvolupament Rural s’està preparant la 3º Trobada del Voluntariat
Ambiental i associacions de defensa del Medi Ambient que tindrà lloc el
pròxim dia 4 de desembre. Com en anys anteriors es pretén afavorir un
espai de diàleg directe entre l’Administració i les associacions de voluntariat
ambiental.

OBJETIU

DE LA JORNADA

PRESENTACIÓ

DE COMUNICACIONS

Durant la jornada es donarà cabuda a diverses associacions que aportaran
la seua experiència. Les associacions que així ho desitgen podran enviar
la seua comunicació oral, no obstant açò, es valorarà preferentment a les
associacions que no van poder realitzar la seua comunicació oral en anys
anteriors.
El tema general de la comunicació se centrarà en la presentació dels projectes
realitzats per les associacions i els seus resultats, sent la seua durada estimada
de 15 minuts.
A més, s’habilitarà un espai per a la col·locació de stands per a les associacions
que ho sol·liciten.
Aquelles associacions, entitats o persones que vulguen assistir hauran
d’inscriure’s a l’efecte de registre.
Les propostes de comunicació oral, la sol·licitud de col·locació de stands i les
sol·licituds d’inscripció s’enviaren a:
Vforestal@vaersa.com
Indicant en l’assumpte: Comunicació oral dia voluntariat, Stand dia voluntariat
o sol·licitud inscripció dia del voluntariat, segons el cas.

TERMINI

D’INSCRIPCIÓ

LLOC

Més informació en el telèfon: 961 971 945
La data límit per a la recepció de comunicacions és el 23 de novembre
de 2018 i el termini d’inscripció per a assistir a la trobada és fins al 30 de
novembre de 2018.
Us esperem a tots a València el pròxim 4 de desembre a les 12:00 hores
en la sala 1 de l’edifici A de el complex administratiu 9 d’Octubre, carrer
Democràcia nº77.
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HORARI
12:00

PROGRAMA PROVISIONAL
Recepció i presentació de la jornada
Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural.

12:30- 15:00

Comunicacions orals
4 comunicacions

15:00-16:00

Pausa catering

16:00-16:30

Comunicacions orals
2 comunicacions

16:30-18:00

18:00

Taula redona: Avançant en el voluntariat

Comiat i tancament de la trobada

