spotkanie dla osób z żyjących z HIV pochodzących z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej
Stowarzyszenie Hiv Vereniging w Amsterdamie organizuje pierwsze spotkanie typu Meet&Eat dla osób
z HIV z Europy Wschodniej i Azji Centralnej. W ostatnich latach obserwujemy w Holandii zwiększoną
obecność osób z HIV pochodzących z tych regionów i w związku z tym chcielibyśmy dostarczyć im
odpowiednich informacji oraz zapewnić możliwość kontaktu i wzajemnego wsparcia. To spotkanie jest
organizowane przez wolontariuszy stowarzyszenia.
Co i kiedy?
W sobotę 9 października w godzinach 13.00 - 16.00 amsterdamskie Hiv Vereniging organizuje pierwsze
spotkanie dla osób żyjących z HIV pochodzących Europy Środkowo-Wschodniej i krajów Azji Centralnej.
Podczas Meet&Eat będzie oferowany bezpłatny lunch, a osoby, które zdecydują się przyjść będą miały
okazję spotkać się w przyjaznych warunkach. Informacje udzielane podczas spotkania będą w językach:
polskim, rosyjskim i rumuńskim.
Dla i z osobami żyjącymi z HIV z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej
Spotkanie Meet&Eat jest organizowane przez wolontariuszy z Europy Środkowo-Wschodniej oraz z Azji
Centralnej i jest dedykowane wyłącznie dla osób pochodzących z tych regionów. Robimy to, ponieważ
chcemy zaoferować przyjazną i bezpieczniejszą przestrzeń dla osób żyjących z HIV oraz aby móc
podzielić się rzetelnymi informacjami na temat życia z HIV w ich językach ojczystych. Zainteresowanych
serdecznie prosimy o dzielenie się informacją na temat tego spotkania z innymi, którzy mogą być
zainteresowani.
Zapisy
Co: Meet&Eat
Kiedy: Sobota 9 października, od 13.00 do 16.00
Gdzie: Hiv Vereniging, Eerste Helmerstraat 17A-3 1054 CX, Amsterdam
Dla kogo: osoby z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej, mieszkające na terenie Holandii
Czy jesteś zainteresowany_a? Zarejestruj się przez Servicepunt. Można się z nami skontaktować
telefonicznie w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 14.00 do 22.00 pod numerem 020 689 25 77. Możesz również wysłać e-mail na adres servicepunt@hivvereniging.nl, podając swoje imię
i nazwisko, wymagania dietetyczne, kraj pochodzenia oraz spotkanie, na które chcesz się zapisać.
(uwaga: ze względu na okres wakacyjny w lipcu i sierpniu Servicepunt/Punkt Obsługi jest nieczynny
we wtorki).

