İLETİŞİM:
Gönüllü çalışmayı kapsayan alanlar hakkında
memnuniyetle seni bilgilendirmek isteriz.

SEN DE KATIL!
Gel ve bir büyük birliğin parçası ol. Berlin’deki yardım
kuruluşları, çok sayıda dikkat çekici görev alanı sunuyor.
Biz sana, yeteneklerini ve güçlü yanlarını geliştirmede
yardımcı oluyoruz.
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Gönüllü çalışmaya ilişkin bazı uygulama alanları:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afet Önlemleri
Bakım-Destek Hizmetleri
Gönüllü İtfaiyecilik
Arama-Kurtarma Köpekleri
Sağlık Hizmetleri
Teknik Yardım Hizmetleri
Eğitmenlik Çalışmaları
Suda Can Kurtarma
ve daha fazlası …

PROTECT etkinliği, Berlin İçişleri ve Spor Senatörü’nün
himayesi altındadır.

www.protect-berlin.org

PROTECT NE İSTİYOR?
PROTECT’in, üye kuruluşların faaliyetlerine
gönüllü çalışma temelinde katılacak ve bu toplum için görevler
üstlenecek insanlara ihtiyacı var.

PROTECT KİMDİR?
PROTECT’İN SANA İHTİYACI VAR!

“PROTECT - Acil Durumlarda Berlin İçin” adlı çalışma grubu,
altta adları geçen üyelerden oluşmaktadır:
• Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Berlin e.V. (ASB)
• Berliner Feuerwehr, Landesfeuerwehrverband Berlin e.V.
(LFV)
• Bundesanstalt Technisches Hilfswerk Landesverband
Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt (THW)
• Deutsches Rotes Kreuz
Landesverband Berliner Rotes Kreuz e.V. (DRK)
• Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Berlin (JUH)
• Malteser Hilfsdienst e.V. im Erzbistum Berlin (MHD)
“PROTECT” çalışma grubu siyasi, etnik ve dinsel açıdan
tarafsız bir yapılanmadır.

Bundan başka şunların yapılması gerekiyor:
• Sivil savunma alanında Berlin’lilerin bilgi seviyesini
yükseltmek,
• Afetlerden korunma alanında gönüllü çalışmayı güçlendirmek
ve çalışma grubu üyelerinin yeni elemanlar kazanmaları için
destek vermek,
• Göçmen kökenli insanların toplumda giderek çoğalan
kesimleriyle buluşabilmek için gönüllü çalışma alanına
göçmen kökenli insanları kazanmak ve böylelikle uyuma bir
katkı sağlamak,
• Afetlerden korunma alanında, eğitimini ilerletme ve uyum
sağlama açısından var olan fırsatlara dikkat çekmek ve bu
olanakları yeniden yaratmak.

Sivil savunma ve afetlerden korunma kurumları, şehrimiz
için gönüllü olarak çalışıp örneğin doğal afetlerde
yardımcı, acil durumları bulunan insanlara bakım-destek
hizmeti veren, büyük etkinliklerde sağlık görevlisi olarak
veya acil durumlarda yardım sunan eğitmenlik görevleri
üstlenecek insanlar arıyor.
Gönüllü çalışma, sadece vermek anlamına gelmiyor.
Yardımcı olduğun insanlar sana minnet duyuyorlar. Sen,
aynı şekilde bu işe kendini veren ve ekip çalışmasından
zevk alan büyük bir birliğin parçasısın. Bu yolda ilerlerken
yepyeni arkadaşlıklar da doğuyor.
Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Arbeiter-SamariterBund, Johanniter-Unfall-Hilfe, Technische Hilfswerk
ve Berliner Feuerwehr gibi yardım kuruluşları, aynı
zamanda birer eğitim yuvalarıdır. Onlar senin için, gönüllü
çalışma dışında da kabul gören, kişisel olarak kendini
geliştirebileceğin, dikkat çekici olan meslek eğitimi ve
eğitimini ilerletme olanakları sunuyorlar.

