
biuroprasowe.fundacjaavalon.pl

Фонд Авалон фінансово
підтримує біженців з
інвалідністю.
Витрати, пов'язані з лікуванням, реабілітацією, транспортом або вартість
щоденного проживання часто для біженців, що прибувають до Польщі, є
досить високі.

Тому фонд Авалон дав можливість біженцям з інвалідністю, а також
хронічно хворим, долучитись до групи осіб, якимі опікується фонд, а
також утворити субрахунок, на якому можна збирати благодійні внески і
перекази з 1% податку. Цю підтримку можна використати для покриття
вартості лікування, реабілітації та щоденного функціонування. Більше
інформації можна знайти на сторінці pomocukrainie.fundacjaavalon.pl

Як отримати фінансову підтримку?
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Фонд Авалон надає можливість утворення субрахунку, на якому можна
громадити благодійні внески та перекази 1% податку. Біженців-інвалідів
та хронічно хворих, що мають такі рахунки в фонді Авалон, можна також
підтримувати через авторську платформу Helpuj.pl, а також портали
PayU, Facebook, Allegro, FaniMani, з якими співпрацює фонд. Бажаючих
скористатись з такої форми допомоги, просимо зконтактуватись з нами
через електронну пошту pomocukrainie@fundacjaavalon.pl, або через
формуляр, який є доступний за цією адресою: https://bit.ly/38CZeWM

На що можна використати фінансову підтримку?

Засоби, зібрані за допомогою цього субрахунку, будуть виплачуватись у
формі дофінансування до вартості лікування, реабілітації, а також
транспорту, чи щоденного життя - звичайно, після перевірки працівником
організації. Широкий діапазон компенсації є результатом цілісного підходу
до потреб і проблем людей з інвалідністю та хронічно хворих. Спосіб
отримання коштів та їх виплата є швидкий і максимально простий. Кошти
виплачуються на підставі заяви про дофінансування, до якої достатньо
додати оригінали документів, що підтверджують витрати. Ми виплачуємо
кошти в найкоротші терміни.

Наші дії до цього моменту.

Центр допомоги біженцям з інвалідністю є новою ініціативою фонду
Авалон, який 15 років допомагає інвалідам та хронічно хворим у Польщі, а
зараз, під час війни, відчуває необхідність допомоги інвалідам з України.
Фонд дає можливість біженцям на безплатну участь в реабілітації. В
рамках діяльності Центр доставив на польсько-український кордон
декілька десятків інвалідних візків. Координація надання необхідного
реабілітаційного обладнання також відбувається у Варшаві. Необхідні
медичні засоби були доставлені до пунктів підтримки біженців, які
контролюються мерією Варшави, та до пункту прийому, розташованого в
залі Expo на вул. Modlińskiej. Вартість допомоги, переданої на потреби
постраждалих від війни, становить майже 300 тис. злотих.

Вся інформація про заходи, які проводить Центр допомоги біженцям-
інвалідам, доступна на двох мовах за адресою:
pomocukrainie.fundacjaavalon.pl

Фонд Авалон - одна з найбільших неурядових організацій у Польщі, яка підтримує людей з
обмеженими можливостями та хронічних хворих, заснована у 2006 році, а з 2009 року має
статус громадської організації. Розташований у Варшаві, але підтримує людей, які потребують
допомоги, з усієї Польщі. Фонд надає допомогу тим, хто потребує фінансової допомоги, а
також проводить низку соціальних та освітніх програм, спрямованих на активізацію людей з
інвалідністю та зміну сприйняття людей з обмеженими можливостями в польському суспільстві.
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Фонд Авалон на даний час підтримує майже 12 000 людей з усієї Польщі. Загальна вартість
допомоги, наданої Фондом до цього часу своїм підопічним, становить понад 260 мільйонів
злотих.
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