
„Podaj Dłoń”  - zostań wolontariuszem grupy wsparcia
działającej na rzecz uchodźców.

Interesujesz się losem uchodźców
przybywających do naszego

kraju?

Chcesz nieść realną pomoc innym?

Jesteś osobą pełnoletnią?

Polska Misja Medyczna oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie 
zapraszają do udziału w projekcie „Podaj Dłoń”, którego celem jest zwiększenie świadomości 

w zakresie polityk równouprawnienia i integracji.

Już dziś razem z nami przygotuj się do przyjęcia uchodźców! Zgłoś się do projektu „Podaj
Dłoń”!

Dla uczestników projektu przygotowaliśmy:

1. Szkolenie z zakresu wolontariatu, rozwijania postaw liderskich oraz tworzenia zespołu
wolontariuszy.  Termin:  1  dzień  -   II  połowa  lutego  lub  II  połowa  marca  (terminy
dostosowane do możliwości uczestników) - miejsce: Kraków

2. Wyjazd  edukacyjno  –  integracyjny –  zajęcia  z  zakresu  pierwszej  pomocy
przedmedycznej, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, zasad kierowania tłumem,
współpracy ze służbami mundurowymi (w tym ze strażą graniczną, GOPR i Policją) oraz
zajęcia terenowe. Termin: 3 dni wyjazdowe (piątek-niedziela) 26 - 28.02.2016 lub 4 –
6.03.2016r. - miejsce: Żegiestów w Beskidzie Sądeckim (woj. małopolskie)
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Zapewniamy:

 catering, opiekę trenera i materiały dydaktyczne podczas szkolenia w Krakowie

 transport,  zakwaterowanie,  wyżywienie,  opiekę  trenerów  i  materiały  dydaktyczne
podczas wyjazdu edukacyjno-integracyjnego

Rekrutacja trwa do 10 lutego 2016!

Należy  wypełnić  formularz  zgłoszeniowy  dostępny  na  stronach:
www.wolontariat.org.pl/krakow,  www.pmm.org.pl i  wysłać  go  mailowo:
rodacka@wolontariat.org.pl lub  pocztą  tradycyjną  na  adres:  Stowarzyszenie  Regionalne
Centrum Wolontariatu  w Krakowie,  ul.  Krasickiego  18/IIp.,  30-503 Kraków.  Szczegółowych
informacji nt. projektu udziela Anna Rodacka tel. 603 33 42 52.

Zapraszamy do udziału!

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy
EOG
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