PIERWSZA POMOC BEZ GRANIC
TY TEŻ MOŻESZ URATOWAĆ ŻYCIE - TU I NA KOŃCU ŚWIATA

O FUNDACJI
Safe Water Safe Land to mała fundacja tworzona przez ratowników
medycznych i lekarzy - przyjaciół, którzy poznali się w pracy. Docieramy
ze szkoleniami z pierwszej pomocy w zakątki świata pozbawione
dostępu do edukacji ratowniczej. W fundacji działają też osoby zajmujące
się zawodowo klimatem i ekologią, Wierzymy, że razem możemy
zwiększyć poziom bezpieczeństwa i zdrowia na świecie.
PROWADZIMY DARMOWE SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY
TAM GDZIE ICH NIE MA
SZKOLIMY LOKALNYCH INSTRUKTORÓW PIERWSZEJ POMOCY,
NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I NGOsy
OD 2015 ROKU ZREALIZOWALIŚMY JUŻ 5 DUŻYCH PROJEKTÓW
(W POLSCE I W AZJI)
PRZEKAZUJEMY SPRZĘT DO PROWADZENIA SZKOLEŃ, ABY
UMOŻLIWIĆ KONTUNUACJĘ EDUKACJI PO ZAKOŃCZENIU
PROJEKTU

PROJEKT - KENIA 2021
W ubiegłych latach zrealizowaliśmy 5 dużych projektów, m.in. w Tajlandii.
Na 2021 przygotowujemy projekt w Kenii - zostaliśmy zaproszeni do
realizacji szkoleń przez Agatę Mwende Tylkowska z fundacji
Moyo4Children, która opiekuję się domem dziecka w Kathonzweni.
Dzieci, które są pod opieką ośrodka to osoby uratowane z bardzo trudnych
sytuacji życiowych. Wszystkie doświadczyły przemocy na tle fizycznym,
seksualnym lub psychicznym. Nie mają żadnej alternatywnej przystani.
Obie fundacje - Moyo4Children i nasza Safe Water Safe Land - to
kameralne inicjatywy - nie utrzymujemy biur ani administracji. W safe
Water Safe Land pracujemy w grupie około 20 wolontariuszy –
ratowników i lekarzy, 100% naszej pracy w projekcie to wolontariat.
Chcemy przeszkolić z pierwszej pomocy dzieci z domu dziecka,
opiekunów, personel lokalnej przychodni, lekarzy w klinice oraz kilka szkół
w rejonie - część z tych osób w stopniu instruktorskim.
Potrzebujemy środków finansowych na przejazdy pomiędzy placówkami,
zakup środków opatrunkowych i sprzętu ratowniczego dla szkół i domu
dziecka, materace do spania do domu dziecka, proste, wegetariańskie
jedzenie na miejscu dla ratowników w projekcie, transport sprzętu,
ubezpieczenie.
Z pozyskanych środków NIE finansujemy naszych biletów lotniczych, ani
żadnych kosztów administracyjnych. 100% pozyskanych pieniędzy
przeznaczamy na konkretne wydatki tam, na miejscu.

PIERWSZA POMOC BEZ GRANIC
TY TEŻ MOŻESZ URATOWAĆ ŻYCIE - TU I NA KOŃCU ŚWIATA

ZOSTAŃ PARTNEREM PROJEKTU

DAJ DZIECIOM WIEDZĘ I BEZPIECZEŃSTWO
Potrzeby na mijescu są duże, ale każdą złotówkę potrafimy dobrze
wykorzystać, więc nawet małe kwoty wsparcia są wielką pomocą i
szansą, by ten projekt się udał. Zobacz niżej jak możesz wesprzeć tę
akcję i co zyskać!

15 PLN
Ziarnko do ziarnka i kupimy dla domu dziecka środki opatrunkowe,
a dla lokalnej przychodni środki do dezynfekcji. To Twój udział w
zdrowiu i bezpieczeństwie! Dziękujemy.

50 PLN
To już 1/3 materaca! :) Wspaniała wiadomość! Materace w
domu dziecka szybko się niszczą, a lepszy sen, przekłada się
na zdrowie dzieci.

150 PLN
A to juz cały materac! To też 25 litrów benzyny, by dojechać do
szkół w rejonie i lokalnej kliniki.

JAK WPŁACAĆ?
Zwykłym przelewem na konto fundacji SWSL z dopiskiem Kenia
2021 . Każdą złotówkę wydamy tylko na ten projekt, na miejscu. Nr
konta: 18 1090 1043 0000 0001 3090 5228 w banku Santander.

KURS PIERWSZEJ
POMOCY W
TWOJEJ FIRMIE

2500 PLN
/25 OS. ONLINE

ZNAMY SIĘ NA SZKOLENIACH PIERWSZEJ POMOCY, MOŻEMY
WIĘC ZROBIĆ SZKOLENIE ONLINE W TWOJEJ FIRMIE!
UCZESTNICY BĘDĄ ZDOBYWAĆ WIEDZĘ POD OKIEM
RATOWNIKÓW Z SAFE WATER SAFE LAND
KAŻDY OTRZYMA CERTYFIKAT UKOŃCZENIA W PDF
ZEBRANE ŚRODKI PRZEZNACZYMY W 100% NA REALIZACJĘ
PROJEKTU KENIA 2021
ZOSTANIESZ PARTNEREM PROJEKTU I WSPÓLNIE Z NAMI
PODNIESIESZ BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W
DOMU DZIECKA W KATHONZWENI.
PRZESZKOLISZ SWÓJ ZESPÓŁ I PODNIESIESZ
BEZPIECZEŃSTWO W FIRMIE
TWOJE LOGO ZNAJDZIE SIĘ NA STRONIE PROJEKTU, A
PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE - W NASZYCH RELACJACH I
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

SAFE WATER SAFE LAND
KLIMAT I LAPTOP
W projekcie Kenia 2021 będziemy prowadzić nie tylko warsztaty
ratownicze, ale też szukać rozwiązań, by lokalne ośrodki były
bardziej samowystarczalne w zakresie energii, a mieszkańcy
świadomi skutków zmian klimatycznych. Edukacja klimatyczna
jest konieczna w świecie galopujących zmian, które zagrażają
bezpieczeństwu i zdrowiu lokalnych społeczności.
Na warsztatach dla młodzieży z domu dziecka, będziemy też
uczyć tego, jak korzystać z laptopów, docierać do sprawdzonych
informacji, poszerzać wiedzę i korzystac z narzędzi.
Ten projekt nie jest jednorazowym strzałem - chcemy poznać
lepiej lokalne potrzeby i wracać tam regularnie, by wspólnie z
osobami na miejscu, troszczyć się o bezpieczeństwo, zdrowie i
przyszłość dzieciaków z Kathonzweni. Bądź tam razem z nami.

Więcej informacji o naszych akcjach:
www.fundacjasafe.org, www.facebook.com/fundacjasafe
Kontakt: Ane Piżl tel. +48 600 097 995, biuro@fundacjasafe.org

