Zapraszamy do Rodzinnego Banku Czasu
Lubicie spędzać czas razem jako rodzina? Jesteście otwarci na poznawanie nowych
ludzi i kultur? Chętnie poznacie i spędzicie miło czas z polską rodziną? Zależy Wam by
wasze dzieci miały znajomych i przyjaciół z Polski? Chcecie przekazać dzieciom
pozytywne wzorce, ucząc ich empatii, wychowując na tolerancyjnych, otwartych i
ciekawych świata ludzi?
Rodzinny Bank Czasu to inicjatywa skierowana do cudzoziemców oraz Polaków
mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim. Zapraszamy rodziny z dziećmi, a
także dziadków z wnukami, ciocie, wujków, kuzynów i kuzynki, pary i przyjaciół. Tutaj
rodziny polskie razem z cudzoziemskimi będą mogły się poznać, polubić i spędzić wspólnie
czas np. bawiąc się wspólnie z dziećmi, spotykając się na wspólne gotowanie czy wyjścia do
kina czy teatru. Dzięki udziale w Rodzinnym Banku Czasu cudzoziemcy i cudzoziemki
łatwiej nauczą się języka i zintegrują z polskim społeczeństwem, a rodziny polskie zaszczepią
potrzebę pracy na rzecz innych w sobie i swoich bliskich.
Dla wszystkich rodzin zaangażowanych w projekt oferujemy:
•
•
•
•

Bezpłatne szkolenia z komunikacji w rodzinie;
Ciekawe warsztaty min. rękodzielnicze;
Wyjścia integracyjne do np. do kina, teatru, sal zabaw dla dzieci i dorosłych;
Wsparcie naszego zespołu na każdym etapie udziału w Rodzinnym Banku Czasu;

Jak się zgłosić?
Jeśli odnaleźliście siebie i swoich bliskich w tym opisie to zgłoście się do nas :
• Wypełniając formularz rejestracyjny :
1. Dla rodzin z Polski: formularz rejestracyjny.
2. Dla rodzin cudzoziemskich: formularz rejestracyjny.
• pisząc do Specjalistki ds. wolontariatu : katarzyna.margalska@emic.com.pl
• odwiedzając Kasię w Biurze Fundacji na ul. Klonowica 40/1, Toruń, w godzinach
9-14 lub umawiając się na spotkanie w innych godzinach
Wolontariat „Rodzinny Bank Czasu” jest realizowany w ramach projektu „Masz Prawo
Wiedzieć!” W którym udzielamy wsparcia prawnego, psychologicznego, językowego i
integracyjnego cudzoziemcom i cudzoziemkom spoza UE. Nasze działania są
współfinansowane z programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Projekt
realizowany wspólnie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

