Darmowe audiobooki
Dąbrowska, Mickiewicz, Shakespeare’a na audiobooku? Od dziś jest to możliwe!
Poddaj się tej intelektualnej przygodzie i fascynującej podróży po świecie
kultury razem z http://audio.efhr.eu
Europejska Fundacja Praw Człowieka wraz z Fundacją Nowoczesna
Polska polecają:
http://audio.efhr.eu to biblioteka internetowa czynna 24h godziny na
dobę, 365 dni w roku i dostępna całkowicie za darmo. Jest to zbiór ponad
4435 utworów i kilkuset audiobooków, czyli ponad 671 godzin nagrań dla
dzieci, uczniów i dorosłych.
Zajrzyj na www.wolnelektury.pl i poznaj klasykę literatury polskiej i
światowej w nowoczesnym formacie.
Wszystkie utwory można bezpłatnie: przeglądać, odsłuchać, ściągać na swój
komputer, udostępniać innym oraz cytować.

Europejska Fundacja Praw Człowieka
ul. J. Dobkevičiaus 6, LT-02189 Wilno
+(370) 691 50 822;

efhr@efhr.eu

www.efhr.eu

Godziny pracy:
poniedziałek- czwartek: 8:30-17:00
piątek: 8:30 – 16:00

Otrzymaj najnowszą informację o działalności EFHR:
www.efhr.eu/newsletter/
www.facebook.com/EFHR.EU

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest organizacją utworzoną
w 2010 na Litwie. Powstała w odpowiedzi na ogromny wzrost nadużyć i
naruszeń w zakresie praw człowieka i mniejszości narodowych na Litwie
zaobserwowanych od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej.
EFHR:

• udziela bezpłatnej pomocy prawnej;

• dba o edukację i informowanie społeczności o prawach człowieka;
• organizuje wyjazdy do oddalonych od stolicy rejonów;
• monitoruje media i internet;

• współpracuje z wolontariuszami i praktykantami z całego świata oraz z
organizacjami międzynarodowymi;
• organizuje bezpłatne warsztaty i szkolenia prawne, audycje radiowe i
konkursy dla uczniów, międzynarodowe akcje antydyskryminacyjne
(np. akcje przeciwko mowie nienawiści w cyberprzestrzeni).
Czekamy na kontakt od Ciebie w szczególności, jeżeli:

• szukasz informacji lub masz pytania na temat praw człowieka;
• potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej;

• masz problemy z używaniem języka ojczystego w sferze publicznej;
• zauważyłeś wpis nawołujący do dyskryminacji;

• chciałbyś zmienić pisownię swojego imienia i nazwiska;

• zetknąłeś się z problemami albo dyskryminacją w związku z nową
ustawą dotyczącą egzaminów maturalnych;

• chcesz zaprosić EFHR do swego rejonu, miasta, wsi, uczelni, szkoły,
organizacji lub instytucji;
• chcesz współpracować z EFHR lub zostać naszym wolontariuszem.

W biurze Fundacji oraz na stronie są również dostępne bezpłatne
broszury informacyjne o Twoich prawacha oraz materiały edukacyjne przydatne w nauce. Skorzystaj z nich.
Więcej informacji o EFHR możesz znaleźć na naszej stronie: www.efhr.eu

