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Prawdziwa przyjaźń jest jedna!
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Na co dzień Fundacja Avalon prężnie działa na rzecz osób z
niepełnosprawnościami i przewlekle chorych, ale w Światowy Dzień
Bezdomnych Zwierząt, który przypadł 4 kwietnia, pochyliła się także nad losem
porzuconych pupili. W ramach akcji “Prawdziwa przyjaźń jest jedna”
przekonywała, że każde zwierzę jest wartościowe i warto dać mu szansę na

dom, bez względu na stopień sprawności. 

Prawdziwa przyjaźń jest jedna 

Bezdomność zwierząt zdarza się wszędzie, bez względu na granice państw.
Szacuje się, że w samej Polsce może być od 1 do 4 milionów porzuconych
zwierząt. 

http://biuroprasowe.fundacjaavalon.pl


Fundacja Avalon zwróciła uwagę na problem bezdomnych zwierząt i
zaaranżowała unikatową sesję fotograficzną ambasadora i kierowcy
wyścigowego Avalon Extreme Kamila Koseli wraz z poruszającym się na wózku
psem Toffikiem. Bohaterów sesji łączy to, że ich niepełnosprawność jest
wynikiem uszkodzenia rdzenia kręgowego w wypadku komunikacyjnym.   

"W Avalon Extreme od 7 lat zmieniamy
postrzeganie osób z niepełnosprawnością poprzez
sport, a dziś wyjątkowo z okazji Światowego Dnia
Bezdomnych Zwierząt chcemy także zwrócić
uwagę na problem wykluczenia zwierząt z
niepełnosprawnością. Niestety to właśnie psom czy
kotom, które nie widzą, nie słyszą, czy mają
problemy z poruszaniem się, najtrudniej jest
znaleźć nowy dom, a przecież są równie oddane i
pełne miłości jak wszystkie inne zwierzęta.
 Dlatego poprzez naszą sesję chcielibyśmy
zachęcić do świadomej adopcji i niesienia realnej
pomocy tym bezbronnym istotom. Bo przecież
prawdziwa przyjaźń jest jedna". 
Aleksandra Kogut, koordynatorka projektu Avalon Extreme

Apel o pomoc  

Pomimo nieustannych wysiłków schronisk, wciąż wiele psów i kotów pozostaje
bez kochającego domu, a zwierzęta z niepełną sprawnością mają niemal
zerowe szanse na adopcję. W obliczu wojny, dzięki heroicznej pracy organizacji
działających na rzecz praw zwierząt, do Polski przybywa również wiele
bezdomnych stworzeń uratowanych ze schronisk w Ukrainie. Fundacja Avalon
oraz Fundacja Zwierzęca Polana, z której został adoptowany bohater sesji
zdjęciowej - Toffik, zachęcała w tym dniu do świadomej adopcji porzuconych
zwierzaków. Działania na ich rzecz można również wesprzeć finansowo
wpłacając na rzecz zbiórki Fundacja Zwierzęca Polana:
https://patronite.pl/FundacjaZwierzecaPolana

Wsparcie ofiary wojny na Ukrainie 
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W tym trudnym czasie, Fundacja Avalon intensyfikuje swoje działania, by
zapewnić poczucie stabilności i bezpieczeństwa swoim podopiecznym, ale
także aktywnie włącza się w pomoc uciekającej przed wojną ludności
ukraińskiej. Fundacja w ramach Centrum Pomocy Uchodźcom z
Niepełnosprawnościami, które powołała w reakcji na wojnę w Ukrainie,
umożliwia jej obywatelom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym
zbieranie środków na leczenie, rehabilitację oraz potrzeby życia codziennego
od darczyńców w ramach tzw. subkont, korzystanie z bezpłatnej rehabilitacji w
ramach Centrum Aktywnej Rehabilitacji Avalon Active oraz pomaga w
wyposażeniu w niezbędny sprzęt i materiały przejść granicznych między Polską
a Ukrainą oraz funkcjonujących w Polsce tzw. punktów recepcyjnych. Więcej
informacji o wsparciu udzielanym przez Fundację Avalon dostępnych jest w
dwóch wersjach językowych na dedykowanej stronie
internetowej: pomocukrainie.fundacjaavalon.pl

Fundacja Avalon to jedna z największych polskich organizacji społecznych wspierających osoby z
niepełnosprawnościami i przewlekle chore. Działająca od 2006 roku, a od 2009 roku będąca
organizacją pożytku publicznego, Fundacja umożliwia wsparcia finansowe swoich podopiecznych
(blisko 12 000 osób z całej Polski), a także realizuje szereg projektów mających na celu aktywizację
społeczną i zmianę postrzegania niepełnosprawności. 

Avalon Extreme to projekt, którego misją jest zmiana postrzegania niepełnosprawności poprzez
promocję sportów ekstremalnych uprawianych przez osoby z niepełnosprawnościami. Pokazując OzN
jako ludzi aktywnych, samodzielnych i odnoszących sukcesy sportowe w widowiskowych i
ekstremalnych dyscyplinach, Fundacja udowadnia, że niepełnosprawność nie stoi na przeszkodzie do
samorealizacji i rozwoju pasji. Niepełnosprawność nie jest słabością! Często używane potocznie
określenie “niepełnosprawni” Fundacja zastępuje słowem EXTRAsprawni udowadniając, że nie ma
rzeczy niemożliwych i barier nie do pokonania. Fundacja w ramach Avalon EXTREME tworzy nowe
miejsca szkoleniowe i treningowe dla osób z niepełnosprawnościami, prowadzi drużyny sportowe oraz
współpracuje z gronem ambasadorów popularyzujących sporty ekstremalne. 
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