Spoštovani člani mreže,
Vabimo vas na

8. Zbor članic in praznovanje 10. obletnice delovanja mreže, ki bo
29. in 30. marca* na Sončnem griču v Hrvojih.

Na letnem srečanju bomo pogledali, na kateri točki se trenutno nahaja naša mreža in kje se vidimo v
prihodnosti. Pogledali bomo, kaj so »zavore« in »motor« našega razvoja, kje so naši šibki členi in kako
jih lahko odpravimo ter evidentirali potrebe, izzive, skrbi in vprašanja, ki se nam porajajo.
Vabimo vas, da se nam pridružite ob premisleku, načrtovanju, druženju ter proslavljanju v čudovitem
ambientu Sončnega griča, ob družbi podobno mislečih, odlični hrani, večernem ognju in raziskovanju
neobljudenih kotičkov Slovenske Istre.

Program srečanja
Petek, 29. marec
9.00

Sprejem udeležencev ob jutranji pravični kavi in čaju

9.30

Zgodba o Sončnih gričih Istre ter kratek ogled skupnosti

10.00

Ogrevanje in pregled delovanja mreže v letu 2018

10.40

Posnetek trenutnega stanja mreže in kje želimo biti v prihodnosti ter opredelitev
prioritet mreže

13.00

Odmor za kosilo

14.30

Operacionalizacija opredeljenih prioritet mreže

16.00

Kratek odmor na soncu

16.30

Evidentiranje novih potreb mreže

18.00

Večerja

19.30

Druženje ob ognju

Sobota, 30. marec
8.00

Zajtrk

9.30

Pohod do slapov potoka Pasjak z možnostjo razmisleka in razprave o mreži
ob ustvarjalni moči in navdihu iz narave ter spoznavanje lokalne skupnosti

11.30

Malica

Foto: www.slo-istra.net/galerija/index.php/Slapovi/Pasjak

Moderator srečanja bo Nara Petrovič.

Da bomo zagotovili ravno prav vsega (hrane, pijače, stolov, postelj…), svojo udeležbo
prijavite do 26. marca 2019 na prijavnici.
Dodatne informacije pri Poloni Valič na 05 907 1335 in polona@planbzaslovenijo.si.

* Srečanje bo potekalo dva dneva, v petek in soboto, pri čemer je prvi dan namenjen informiranju, razmisleku
ter načrtovanju in se bo zaključil ob večernem ognju, klepetu in glasbi. Drugi dan je namenjen sproščanju v
naravi in raziskovanju okoliških istrskih poti. Vabljeni, da se nam pridružite oba dneva. V kolikor pa vam to ne
ustreza, bo zaradi načrtovanja aktivnosti mreže zelo koristno in dobrodošlo, da ste z nami v petek.
** Da bomo na letno srečanje prišli na čim bolj trajnostni način, bomo prevoze delili, zato v prijavi navedite
svoje možnosti. Sončni Grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja, Hrvoji se nahaja tukaj - zemljevid lokacije.
Spali bomo na skupnih ležiščih, zato si prinesite spalno vrečo ali rjuho.

