
Podczas tych bezprecedensowych czasów Europia oferuje specjalne wsparcie dla Polaków powyżej
50 roku życia, członków społeczności Greater Manchester.
 
Od 27-ego kwietnia Europia oferuje regularne rozmowy dla najbardziej odizolowanych Polaków powyżej  50 – ego
roku życia. Naszym celem jest być przyjaznym głosem, który wysłuchuje tego, czym chcielibyście się podzielić.
Naszym zadaniem jest zapewnienie Was o tym, że nie jesteście sami. Czasami nawet, jeśli posiadacie rodzinę,
mogą być kwestie, których nie chcielibyście omawiać z nimi. Nasza przyjazna obsługa będzie prowadzona w
sposób odpowiedni dla kultury polskiej, w języku polskim.   Wszyscy nasi pracownicy i wolontariusze mówią
płynnie po polsku i po angielsku. 
 
Projekt obejmuje przyjazną rozmowę z pracownikami i wolontariuszami Europii oraz kolektywu artystycznego
Europia Art Collective. Następnie kierujemy się zgodnie z wymaganiami do naszych służb wewnętrznych, takich jak
wsparcie EUSS, pomoc prawna, porady socjalne, zgłaszanie przestępstw z nienawiści, europejski fundusz
kryzysowy itp.* Możemy pomóc w dostępie do lokalnych usług, takich jak banki żywności, kontakt ze spółdzielniami
mieszkaniowymi, lokalnymi radami i więcej. 
 
Zadzwoń do nas pod numer 01618263177 i zostaw wiadomość z Twoim imieniem i preferowanym czasem kiedy
moglibyśmy się z Tobą skontaktować. Linia telefoniczna jest czynna od 10.00 do 14.00, od poniedziałku do
czwartku. Dołącz do naszej grupy na Facebooku:  www.bit.ly/Polacy50PlusManchester, aby komunikować się z
nami i innymi, dzielić się swoimi przemyśleniami lub po prostu poznać nowych ludzi. Ewentualnie możesz zawsze
wysłać do nas wiadomość e-mail na adres 50@europia.org.uk z wszelkimi zapytaniami. Europia wysyła również
cotygodniowe wiadomości w języku polskim z przydatnymi informacjami na temat pandemii Covid-19 oraz
informacjami o naszych usługach. (kliknij tutaj, aby zarejestrować się w naszym serwisie tekstowym)
 
Akcja Maska! 
Zdobądź bezpłatną i wyjątkową ochronną maskę na twarz, ręcznie wykonaną przez członka kolektywu
artystycznego Europia Art Collective dla polskich obywateli w wieku 50 plus zamieszkałych w Greater Manchester.
Możesz także nauczyć się, jak zrobić własną maskę w prosty sposób i czuć się bezpiecznie. Sprawdź kanał
YouTube Europii: www.bit.ly/YouTubeEuropia
 
Fundusz Europia Emergency Fund
Fundusz ten jest otwarty dla obywateli europejskich zamieszkałych w Greater Manchester, którzy
potrzebują natychmiastowej pomocy finansowej w celu zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb
powstałych w wyniku pandemii COVID-19. Wybrane osoby otrzymają dotację w wysokości £30–60 w
zależności od ich sytuacji. Link do polskiego formularza: www.bit.ly/EuropiaEmergencyFundPL
 

#EuropiaCovid19 wsparcie dla
Polaków powyżej 50 roku życia

Aby dowiedzieć się więcej o wszystkich usługach Europii dostępnych w czasie
pandemii Covid-19, odwiedź naszą stronę internetową www.europia.org.uk/covid-19,
napisz maila na support@europia.org.uk lub zadzwoń 03333058570

Inspirujemy, wspieramy, szkolimy oraz 
reprezentujemy europejskich obywateli od 2008 r.

http://www.bit.ly/Polacy50PlusManchester,
https://bit.ly/PL50TEXT
http://www.bit.ly/YouTubeEuropia
http://www.bit.ly/EuropiaEmergencyFundPL

