
   Poszukujemy wolontariuszy!   

Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji 

serdecznie zaprasza 

 studentów Akademii Wychowania Fizycznego do pracy w wolontariacie w czasie 

8. Mistrzostw Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych, które odbędą się 

w dniach od 16 do 23 sierpnia 2014 r. na obiektach Akademii Wychowania 

Fizycznego w Krakowie i gościnnych. 

 

8. Mistrzostwa Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych, Kraków 2014 to inicjatywa Europejskiej 

Federacji Sportu  dla Osób po Transplantacji i Dializowanych (skrót: ETDSF) wspierająca działania 

ukierunkowane na sport, zdrowie, promocję i propagowanie idei rozwoju transplantacji w Polsce, 

realizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji. Jest to wyjątkowa, szlachetna 

i urozmaicona propozycja połączenia sportowej rywalizacji i promocji świadomego dawstwa narządów. 

Platformą dla sportu i edukacji w celu propagowania transplantacji będą  właśnie zawody sportowe. 

Na świecie umiera codziennie 15 osób, nie mogąc doczekać się na przeszczep narządu. Co 14 

minut kolejna osoba jest kwalifikowana do zabiegu. W Polsce średni czas oczekiwania na narząd 

wynosi 2 lata. Wielu pacjentów umiera zanim pojawi się szansa na przeszczep. Główną przyczyną 

tej sytuacji jest zbyt mała liczba dawców.  

Mamy nadzieję, że praca w wolontariacie będzie dla Was studentów nowym  doświadczeniem wśród  

pacjentów-zawodników uprawiających sport, co z pewnością zaowocuje w przyszłej pracy zawodowej 

i przyczyni się do propagowania  świadomego dawstwa narządów wśród grup społecznych, w których 

przyjdzie Wam pracować.   

Stowarzyszenie ze swej strony zapewni zainteresowanym pełną komunikację słowna i pisemną w przyszłej 

pracy w wolontariacie. Z każdym studentem zostanie podpisana umowa. Zabezpieczamy ubiór na czas 

wykonywanej pracy (2 koszulki, bluza polar, peleryna przeciwdeszczowa, plecak), wyżywienie 

i zakwaterowanie w Domu Studenckim, na czas realizacji zadana oraz ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Pozostałe szczegóły zostaną zawarte w umowie. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikami praktyk studenckich na swoich Wydziałach. 

Kontakt z nami: 

Krystyna Murdzek – Prezes, 
email: sportpotransplantacji@op.pl,  
www.sportpotransplantacji.org.pl 
tel. kom. 697 222 129, tel. 13 42 505 16 

38-440 Iwonicz-Zdrój, al. Słoneczna 7 
W imieniu Zarządu  

Krystyna Murdzek – Prezes stowarzyszenia 

 (absolwenta AWF Kraków – wychowanie fizyczne, 

transplantacja nerki) 

mailto:sportpotransplantacji@op.pl

