
 

                                               

               Człowiek - najlepsza inwestycja 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

 

 

 

Dlaczego „Miejska Dżungla” ? 

Nadaliśmy trochę przekornie taką nazwę naszemu wydarzeniu, ponieważ nie raz słyszeliśmy, że  

w mieście żyje się jak w dżungli. Ludzie często mówią, że w mieście można liczyć tylko na siebie. Nie 

wierzymy w to !!! Naszymi akcjami chcemy udowodnić, że tylko brak informacji powoduje, że mieszkańcy 

nie wiedzą gdzie i do kogo mogą się zwrócić kiedy chcieliby komuś pomóc. Niestety wynika to po części  

z faktu, że wolontariusze – nasi codzienni bohaterowie- nie czują potrzeby mówienia o tym głośno. Przez 

co stereotypy dotyczace tego, że mieszkańcy miast są bardziej samolubni i mniej towarzyscy niż 

mieszkańcy małych miasteczek dalej pokutuje. „Miejska Dżungla” to nasza wyjątkowa akcja  

promocyjna i pochwała wolontariatu.  

Dodatkowym argumentem, który spowodował, że postanowiliśmy zrealizować nasze wydarzenia  

w ramach projektu „Więcej wiemy-lepiej pomagamy- bis” jest fakt, że jako przedstawiciele organizacji 

pozarządowych bardzo często słyszymy: „Usłyszałem/usłyszałam o fajnej inicjatywie, ale ciężko podjąć 

decyzję : od dziś pomagam! Przecież mam pracę/studia/rodzinę i mam niewiele czasu nawet dla siebie,  

a co dopiero dla innych”. Wiemy, że ciężko zrobić ten pierwszy krok, ale mając informację i wiedząc, że 

jest więcej osób, które się zaangażowały w wolontariat na pewno będzie im dużo łatwiej. A naprawdę 

warto ! Wolontariuszem można być przecież nawet tylko 1 h tygodniowo albo wspierać ciekawe, 

pojedyncze akcje.  

„Więcej wiemy  - lepiej pomagamy - bis” to II edycja projektu informacyjno-promocyjnego 

prowadzonego na terenie województwa opolskiego w okresie od 1.05.2013r. do 30.04.2015r. przez 

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej 

FRDL. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy nt. wolontariatu i wykluczenia społecznego wśród 

pracowników instytucji pomocy i integracji społcznej oraz mieszkańców Opolszczyzny m.in. młodzieży, 

studentów, osób starszych,tj. opolskich wolontariuszy lub kandydatów na nich.  

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www projektu pod adresem : www.wiemy-pomagamy.pl 

oraz na naszym Facebookowym funpag’u : www.facebook.com/wiemy.pomagamy  

Można się też z nami skontaktować osobiście. Serdecznie zapraszamy do biura projektu: 

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Damrota 4/35-36, Opole 
Alicja Gawinek – 77 441 50 25 
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, ul. Krakowska 51, Opole 
Joanna Kucharska/Magdalena Kwiatkowska – 77 454 48 29 
 

http://www.wiemy-pomagamy.pl/
http://www.facebook.com/wiemy.pomagamy
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Krótka fotorelacja z „Miejskich Dżungli” realizowanych w trakcie I edycji projektu „Więcej wiemy –

lepiej pomagamy” (7.2.1 PO KL): 

 

 

 

 


