
Witaj!
Zosta Nocnym Krukiem!

Na ulicach od 1990

DANE KONTAKTOWE
Adres siedziby:
Storgata 28, wejście Lybekkergata
Telefon: +47 23 00 21 20
E-mail: post@natteravnene.no
www.facebook.com/natteravnene
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Nocny Kruk to odpowiedzialna osoba dorosła 
wyposażona w zdrowy rozsądek i pozytywne 
nastawienie do ludzi.

Siłą Nocnych Kruków jest to, że w zasadzie 
każdy może nim zostać!

Ciągle potrzebujemy nowych Nocnych 
Kruków, ponieważ potrzeba ludzi, którzy 
dbają o innych!

•   Czy masz od 18 do 80 lat?                               
•    Czy dobrze czujesz się wśród 

ludzi?
•   Czy masz pozytywne  

nastawienie do ludzi?
•   Czy masz to coś, co nazywamy 

zdrowym rozsądkiem?
•   Lubisz świeże powietrze i 

uważasz, że ruch jest super?   
•   Masz dwa wolne piątki lub  

soboty (lub więcej) w ciągu roku?              

Cztery odpowiedzi pozytywne lub więcej?
Najprawdopodobniej sprawdzisz się jako 
Nocny Kruk!

Tak    Nie

Sprawdź siebie - czy jesteś  
Nocnym Krukiem?

POLSK
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Chcesz sprawdzić swoich  
sił w roli Nocnego Kruka?

Skontaktuj się z nami już dziś!

Cele Nocnych Kruków: Informacje na temat Nocnych Kruków:

Nocne Kruki:

•  Uczynienie ulic i dróg bezpiecznym miejscem dla 
wszystkich grup wiekowych

•  Umożliwienie osobom dorosłym walki z problemem 
narkotyków, przemocy i wandalizmu

•  Podniesienie świadomości, że zgłaszanie poważnych 
przestępstw jest naturalne

•  Rozwinięcie naturalnego kontaktu między młodzieżą 
a ludźmi starszymi

W SKŁAD NOCNYCH KRUKÓW wchodzą 
rodzice, single, emeryci, młodzież - wszyscy, 
których wspólnym mianownikiem jest dbanie 
o społeczeństwo. Wiele grup zorganizowa-
nych jest przez gimnazja, dzielnice lub ośrodki  
wolontariatu.

NOCNE KRUKI TO ORGANIZCJA 
DOBROWOLNA, w ramach której dorośli lud-
zie w zorganizowanej formie odbywają space-
ry po okolicy wieczorową i nocną porą. Misja 
Nocnych Kurków polega na widoczności i 
dostępności i opiera się na pomyśle, że samo 
to zwalczy przemoc i wandalizm.

Będziemy także pomagać osobom, które z  
jakiegoś powodu nie są w stanie zadbać o  
siebie, czasami kontaktując się z pomocą  
publiczną.

NIE MUSISZ UMIEĆ KARATE, aby zostać 
Nocnym Krukiem. Nie musisz wyciskać 10  
kilogramów. Zamiast tego używamy słów. 
Nocne Kruki nie interweniują w sytuacjach  
przemocy, tylko obserwują i w razie potrzeby 
wzywają Policję.

NIE OTRZYMASZ ANI KORONY, za to zyskasz 
wiedzę o mieście i swoim otoczeniu, świeże 
powietrze, nowych znajomych - nie mówiąc o 
dobrym sumieniu.

NIE MUSISZ POTRAFIĆ UDZIELAĆ PIER-
WSZEJ POMOCY, nauczymy Cię tego. Nocne 
Kruki oferują bezpłatne kursy pierwszej  
pomocy dla wszystkich spacerowiczów w Oslo 
i Akershus

• Są dostępne

•  Nie występują jako policja B ani przedstawiciele 
urzędów

• Mają pozytywne nastawienie do ludzi

•  Mają zdolność jasnego myślenia, gdy myśli innych  
się zamknęły

• Rozwiązują konflikty słownie


