
Organizacja dobrowolnej pomocy dla osób, które chcą wziąć udział w 

krajowej akcji wolontariatu.   

Vestre Tote kommune posiada umowę z “VilMer”, która dotyczy rozpowszechniania pomoc i 

pośredniczy w zakresie wolontariatu. Dlatego “VilMer” zaoferowało komunie wsparcie w organizacji 

wolontariatu, który wesprze osoby mieszkające samodzielnie, ale potrzebujące pomocy w związku z 

wirusem korona.  

Celem tego przedsięwzięcia jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem poprzez 

pomoc w dostawie niezbędnych artykułów dla gospodarstwa domowego oraz innej praktycznej 

pomocy dla osób prywatnych poddanych izolacji lub objętych kwarantanną domowa.     

Czego może dotyczyć pomoc, w czym możesz pomoc?  

• W zrobieniu zakupów dla osób przebywających w izolacji lub chorych, a także dla osób, które 

mają większe ryzyko komplikacji, jeżeli zostaną narażone na zachorowanie. Oferta pomocy 

jest skierowana do osób, które nie maja rodziny lub znajomych, którzy mogliby pomóc.  

• VilMer moze koordynować zakupy artykułów, które każdorazowo/jednorazowo są niezbędne 

na trzy dni.  

• W innych praktycznych zadaniach i obowiązkach, jak np. wyprowadzanie psa   

• “Telefoniczni przyjaciele”. Można się spodziewać ze w przyszłości liczba osób 

przebywających w dłużej trwającej izolacji moze wzrosnąć i dlatego też osoby takie będą 

mogły potrzebować, kogoś z kim mogliby porozmawiać. Nie dotyczy to udzielania fachowej 

pomocy medycznej, dlatego nie są oczekiwane jakiekolwiek kompetencje w zakresie wiedzy 

medycznej. Rozmowy mają na celu stworzenie relacji, która pomoże w znoszeniu 

samotności.  

Jeżeli jesteś osoba, która chciałaby pomoc i wziąć udział w przedsięwzięciu możesz:  

• Skontaktować się z VilMer na nr telefonu 913 60068;  

• Droga mailowa kontakt@vilmer.no  

• Przez facebook: VilMerVestreToten  

• Strona internetowa https://vilmer.no/kontakt-oss  

• Rejestracja internetowa vilmer.no/bli-bidragsyter#sendinnskjema  

  

Linia telefoniczna jest obsługiwana w godzinach od 9 do 14, od poniedziałku do piątku, przez osoby 

które mają doświadczenie w organizowaniu pomocy i wolontariatu. Podczas takiej rozmowy będą 

chciały uzyskać od ciebie informacje dotyczące twoich danych osobowych oraz zakresu pomocy, 

którą chciałbyś świadczyć.   

Helsedirektoratet (“dyrekcja zdrowia”) przygotował przewodnik dla wolontariuszy w związku z 

wirusem korona. Ważne, aby przeczytać porady dotyczące zapobieganiu rozpowszechniania się 

wirusa, kiedy jest się wolontariuszem.   

• Żywność/zakupy powinno się dostarczyć pozostawiając na schodach, bez wchodzenia do 

domu,  

• Powinno się używać jednorazowych rękawiczek,  

• Wolontariusze nie powinni pomagać w wynoszeniu śmieci,  

• Pies po wyprowadzeniu powinien być odprowadzony przed dom,  
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• Fizyczny kontakt jest zabroniony.    

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/frivillige-organisasjoner  

Jeżeli to ty potrzebujesz pomocy:  

Skontaktuj się z VilMer na nr telefonu 913 60068 lub e-mail kontakt@vilmer.no  

Tu będziesz miał możliwość nawiązania kontaktu z osobami, które przyjmą twoje zapotrzebowanie 

na pomoc, przydzielą kogoś kto może pomoc. Miej na uwadze, że są to osoby, które świadczą pomoc 

dobrowolnie i nieodpłatnie, nie udzielają porad zdrowotnych, jak również nie świadczą pomocy 

medycznej. W przypadku pytań związanych ze stanem zdrowia lub w związku z potrzebą udzielenia 

pomocy medycznej należy kontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu (fastlege) lub oddziałem 

ratunkowy/pogotowiem (legevakt)    

W związku z tym, że jest to inicjatywa, która została w prowadzona w bardzo krótkim czasie i w 

wyjątkowych okolicznościach, nie mamy możliwości rekompensowania kosztów związanych z 

transportem lub innymi wydatkami związanymi z udzielaniem pomocy. Naprawdę doceniamy chęć 

niesienia pomocy oraz chcemy skupiać się na solidarności i braterstwu, aby były one okazywane 

wszystkim w tej trudnej sytuacji.   
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