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Фонд Avalon запрошує
біженців з обмеженими
фізичними можливостями
отримати фінансову та
реабілітаційну підтримку
У рамках Центру допомоги біженцям з обмеженими можливостями Фонд
Avalon запрошує всіх людей з інвалідністю та хронічними захворюваннями,
які тікають від війни в Україні та шукають допомоги в Польщі,
сконтактуватися з ними. Організація надає можливість біженцям збирати
кошти від меценатів /донорів на так звані субрахунки, а також отримувати
безкоштовну реабілітацію у Центрі активної реабілітації Avalon Active.
Детальна інформація щодо можливості використання пропозиції доступна
у двох версіях польською та українською мовами за адресою:
pomocukrainie.fundacjaavalon.pl

Як ми підтримуємо фінансово?

http://biuroprasowe.fundacjaavalon.pl
https://www.fundacjaavalon.pl/programy/dla_ukrainy.html


Витрати, пов’язані з лікуванням, реабілітацією, транспортуванням чи
коштами на щоденне життя, часто перевищують фінансову спроможність
біженців, які приїжджають до Польщі. Тому Фонд дає можливість
біженцям з інвалідністю та хронічними хворобами створити
субрахунок, на який вони можуть отримувати індивідуальні пожертви
або 1% від податку, як і кожна особа, якою опікується Фонд. Для
біженців з України Фонд створив спрощену процедуру відкриття
субрахунку. Кошти, отримані за допомогою цього інструменту, будуть
виплачені у вигляді дофінансування витрат на лікування та щоденне
життя – згідно з процедурою, після попередньої перевірки працівниками
організації.

Якщо ви зацікавлені створенням субрахунку, сконтактуйтеся з нами за
номерами телефону: 22 266 82 36, 801 011 823 або електронною поштою:
pomocukrainie@fundacjaavalon.pl.

Якщо ви володієте лише українською мовою, повідомте про це
електронною поштою і вкажіть номер телефону. Після отримання такої
інформації Вам зателефонує перекладач, який послуговується
українською мовою.

Як скористатися реабілітацією?

Фонд Avalon створив можливість безкоштовної активної реабілітації
для людей з вадами опорно-рухового апарату. Біженці можуть
скористатися підтримкою фізіотерапевтів у Варшаві, в Центрі активної
реабілітації Avalon Active, а також частково брати участь в онлайн-
заняттях на платформі Zoom. Завдяки підтримці волонтерів, Фонд
надаватиме мовну підтримку під час терапії. Якщо ви бажаєте
скористатися цією можливістю, просимо зв’язатися з нами електронною
поштою: pomocukrainie@fundacjaavalon.pl.

«Дуже важливо, щоб люди з інвалідністю мали
доступ до постійної та безперервної
реабілітації. Біженці часто опиняються в новому
середовищі, без реабілітаційної підтримки, тому
зазнають не лише стресу, спричиненому
ситуацією, а й погіршення здоров’я та рівня
самостійності. Ми хочемо запобігти цим
наслідкам, дозволивши терапію на території
Фонду та участь в онлайн-заняттях»
Кася Мільчарек, керівник Центру комплексної реабілітації Avalon.



Інші форми допомоги

У рамках підтримки біженців з обмеженими можливостями, Фонд Avalon
співпрацює також з польськими та українськими організаціями у
придбанні ортопедичного обладнання та іншого спорядження,
необхідного для людей з обмеженими можливостями. Зокрема, Фонд має
на меті забезпечити необхідне обладнання та матеріали на прикордонних
пунктах переходу між Польщею та Україною і так званих прикордонних
пунктах прийому, які діють у Польщі. У рамках Центру допомоги біженцям-
інвалідам, який працював лише тиждень, Фонд надав 30 інвалідних візків
до кордону з Україною. Крім інших місць, це обладнання надійшло до
м.Яворова на Львівщині, де 12-13 березня російські війська завдали
ракетного удару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки.
Техніка використовується для допомоги постраждалим на війні. Також
Фонд допомагає у транспортуванні людей з обмеженими можливостями
до місця їх проживання.

Фонд Avalon – це одна з найбільших недержавних організацій у Польщі, яка підтримує людей з
обмеженими можливостями та хронічними захворюваннями. Він був заснований 2006 року, а з
2009 року отримав статус громадської організації. Фонд знаходиться у Варшаві, але підтримує
людей, які потребують допомоги, з усієї Польщі. Фонд надає допомогу тим, кому необхідна
фінансова допомога, а також проводить низку соціальних та освітніх програм, спрямованих на
активізацію осіб з інвалідністю та зміни у сприйнятті людей з обмеженими можливостями в
польському суспільстві.

Фонд Avalon на сьогодні підтримує майже 12 000 людей з усієї Польщі. Загальна вартість
допомоги, наданої Фондом на даний момент, становить понад 260 мільйонів золотих.


