KONTAKT:
Chętnie poinformujemy Cię o ofertach pracy w
wolontariacie.

DZIAŁAJ Z NAMI!!
Bądź częścią wielkiej społeczności. W berlińskich
organizacjach charytatywnych można znaleźć wiele
interesujących zajęć w różnych dziedzinach.
Pomożemy Ci w rozwinięciu Twoich umiejętności i
Twoich mocnych stron.
Niektóre obszary działania wolontariatu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siedziba placówki koordynacyjnej
„PROTECT – Pomoc dla Berlina w nagłych
wypadkach“
c/o DRK Landesverband Berliner Rotes Kreuz e.V.
Bachestraße 11
(wejście dla odwiedzających Bundesallee 73)
12161 Berlin

Im Notfall für Berlin

Thomas Jacobi
Tel.: 030 600 300 2303
E-Mail: info@protect-berlin.org

Ochrona Cywilna
Służba Opieki
Ochotnicza Straż Pożarna
Psy Ratownicze
Ratownictwo Przedmedyczne
Pomoc Techniczna
Działalność Trenerska
Ratownictwo Wodne
i dużo więcej …

PROTECT działa pod patronatem Berlińskiego
Senator do Spraw Wewnętrznych i Sportu

www.protect-berlin.org

CO CHCE PROTECT?
Protect potrzebuje ludzi, którzy angażują się w
wolontariacie w naszych organizacja członkowskich i
podejmują zadania wspomagające ochronę społeczności.

KIM JEST PROTECT?
PROTECT POTRZEBUJE CIEBIE!

W skład berlińskiej grupy roboczej „PROTECT Pomoc dla Berlina w nagłych wypadkach” wchodzą
następujące organizacje:
• Okręgowe Berlińskie Stowarzyszenie Samarytan
(ASB)
• Berlińska Straż Pożarna, Okręgowa Straż Pożarna
w Berlinie (LFV)
• Państwowa Służba Pomocy Technicznej, Okręg
Berliński, Brandenburski i Saksoński (THW)
• Niemiecki Czerwony Krzyż
Okręgowy Berliński Czerwony Krzyż (DRK)
• Związek Joannitów, Regionalny Związek Berliński
(JUH)
• Maltańskie Stowarzyszenie Pomocy w Archidiecezji
Berlińskiej (MHD)
„PROTECT” jest grupą roboczą, która jest politycznie,
etnicznie i wyznaniowo neutralna.

Do tego jest potrzebne:
• podwyższenie stanu wiedzy berlińczyków na rzecz
ochrony cywilnej,
• promowanie dobrowolnego zaangażowania w ochronie
cywilnej i wspomaganie członków roboczych grup w
zdobywaniu nowych wolontariuszy,
• wkład w proces integracji poprzez pozyskiwanie ludzi
z przeszłością migracyjną do pracy w wolontariacie w
celu integracji tego wciąż rosnącego społeczeństwa,
• wskazanie i stworzenie nowych możliwości dalszego rozwoju edukacji i integracji w ramach ochrony
ludności.

Ochrona Cywila i Ochrona Ludności potrzebuje
ludzi, którzy przejmą zadania pracy wolontariackiej w naszym mieście, takich jak np.: Pomocnik/
Pomocnica w klęskach żywiołowych, Opiekun/
Opiekunka w nagłej potrzebie, Ratownik Przedmedyczny/Ratowniczka Przedmedyczna na imprezach
masowych i jako Trener przy pomocy w nagłych
wypadkach.
Wolontariat to nie jest tylko dawanie. Ty otrzymujesz wdzięczność tych, którym pomogłeś/pomogłaś.
Jesteś częścią dużej społeczności ludzi, która
chętnie współpracuje w zespole i ma przyjemność
w spełnianiu postawionych im zadań. Dzięki temu
powstają też nowe przyjaźnie.
Organizacje humanitarne takie jak Czerwony Krzyż,
Maltańskie Stowarzyszenie Pomocy, Stowarzyszenie Samarytan, Związek Joannitów, Techniczna
Służba Pomocy i Berlińska Straż Pożarna są też
miejscami nauki. Oferują Ci one atrakcyjne szkolenia i dalsze możliwości edukacji, które są uznawane poza wolontariatem, przyczyniając się do twego
dalszego osobistego rozwoju.

