
biuroprasowe.fundacjaavalon.pl

Trzy miesiące pomocy dla
uchodźców z
niepełnosprawnością. Fundacja
Avalon przekazała wsparcie o
wartości ponad 300 tys. zł.
Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. W odpowiedzi
na bomby i cierpienie wywołane rosyjską agresją z całego świata do Ukrainy
popłynęła olbrzymia fala pomocy. Już teraz wiemy, że zryw pomocowy nie
wystarczy. Wojna wciąż trwa, a uchodźcy zapewne zostaną z nami na dłużej.
Fundacja Avalon w ciągu tego krótkiego okresu udzieliła wsparcia ofiarom
wojny o wartości ponad 300 tysięcy zł. Organizacja znając doskonale potrzeby
osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych uruchomiła Centrum
Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami – inicjatywę, która ma zapewnić
długofalowe wsparcie.

„Osoby z niepełnosprawnościami, które żyły w

http://biuroprasowe.fundacjaavalon.pl


„Osoby z niepełnosprawnościami, które żyły w
Ukrainie miały zbudowany swój świat. Wsparcie
socjalne, opiekę, dostęp do rehabilitacji, leczenie
dawały im poczucie bezpieczeństwa. Uciekając
przed wojną, musieli zostawić wszystko co było im
niezbędne. Teraz muszą budować swoją
codzienność od nowa, a Fundacja Avalon znając
ich potrzeby chce im pomóc i wie jak to zrobić”  
 Krzysztof Dobies, dyrektor generalny Fundacji Avalon.

Umożliwiamy rehabilitację i dostarczamy sprzęt ortopedyczny

Fundacja Avalon pozyskuje i dystrybuuje do punktów recepcyjnych, przejść
granicznych i do samej Ukrainy sprzęt ortopedyczny, medykamenty oraz
materiały higieniczne. W ciągu tych trzech miesięcy Fundacja przekazała 1478
sztuk sprzętu ortopedycznego w tym: wózki ortopedyczne, kule, laski oraz
chodziki. Pozyskane materiały zostały przekazane w ramach sześciu
transportów do punktów recepcyjnych w Warszawie oraz w ramach dwóch
transportów do przejść granicznych w Ukrainie. Wartość artykułów jest
szacowana na ponad 130 000 zł. Działanie Centrum nie byłoby możliwe, gdyby
nie zaangażowanie darczyńców. Wśród nich były zarówno firmy jak i osoby
prywatne, a nawet podopieczni Fundacji Avalon.

Działania Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami zostały
również poszerzone o pomoc transportową. Uchodźcy mogą liczyć na wsparcie
przy przetransportowaniu siebie i bliskich do punktów recepcyjnych czy też
loków tymczasowych. Do tej pory z takiej pomocy skorzystało paredziesiąt
osób.

“W zaledwie trzy miesiące udało nam się zrobić tak



“W zaledwie trzy miesiące udało nam się zrobić tak
wiele, pomóc tym, którzy potrzebują wsparcia.
Przez ten krótki okres po raz kolejny
przekonaliśmy się, że razem możemy więcej.
Dlatego też ogromne podziękowania kieruję do
tych, którzy wsparli nasze działania przekazując na
rzecz CPUzN środki finansowe lub rzeczowe, a
szczególnie do Medical System, Ottobock, MDH
Łódź oraz Miasto Podkowa Leśna, PCK Garwolin i
Expo Modlińska."
Katarzyna Milczarek, kierowniczka Centrum Aktywnej Rehabilitacji Avalon Active

Organizacja w ramach Avalon Active pomaga uchodźcom z
niepełnosprawnością ruchową, oferując w pełni nieodpłatnie rehabilitację.
Korzystają z niej już pierwsi pacjenci z Ukrainy. 

Planujemy długofalowe wsparcie uchodźców z niepełnosprawnościami

Fundacja Avalon zorganizowała na należącym do niej portalu Helpuj.pl zbiórkę
na rzecz ukraińskiej organizacji Vostok SOS, wspierającej ofiary konfliktu. Z
przekazanych ponad 200 tysięcy złotych, sfinansowana została pomoc
humanitarna i medyczna, ewakuacja rodzin, znalezienie mieszkań
tymczasowych.

„Pomaganie uchodźcom to nie jest sprint, to
maraton. Potrzeba odpowiednio rozłożyć siły,
zaplanować i skoordynować działania.
Obserwować, wyciągać wnioski i dostosowywać
pomoc do potrzeb” 
Łukasz Wielgosz, członek zarządu Fundacji Avalon.

Aktualnie, Fundacja Avalon umożliwia skorzystanie z długofalowych rozwiązań
wspierających osoby z niepełnosprawnościami oraz przewlekle chore, które
zmuszone do opuszczenia Ukrainy przybyły do Polski. Mając ponad 15 letnie
doświadczenie w pracy z takimi osobami Fundacja umożliwia im nie tylko
darmową rehabilitację, ale także dołączenie do grona podopiecznych i
założenie subkonta, na którym można gromadzić darowizny oraz wpłaty z 1%
podatku. Wsparcie to można wykorzystać w celu pokrycia kosztów leczenia,
rehabilitacji, ale też codziennego funkcjonowania.



Razem możemy pomóc

Osoby z niepełnosprawnościami są szczególnie narażone na skutki działań
wojennych ze względu na bariery komunikacyjne i problemy z
przemieszczaniem się. Jak zauważył Rzecznik Praw Obywatelskich
funkcjonujący obecnie system wsparcia uchodźców właściwie nie uwzględnia
ich potrzeb zdrowotnych. Działania organizacji pozarządowych, w tym
powołane Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami uzupełniają
tę lukę, ale kompleksowa i długofalowa pomoc wymaga dużych nakładów
finansowych.

Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami można wesprzeć
finansowo na portalu Helpuj.pl poprzez wsparcie zbiórki (link) lub wysłanie SMS
o treści SOS Ukraina pod numer 75165. Chęć przekazania pomocy rzeczowej
można zgłosić mailowo na adres pomocukrainie@fundacjaavalon.pl

Fundacja Avalon to jedna z największych organizacji pozarządowych w Polsce wspierających osoby z
niepełnosprawnościami i przewlekle chore, powstała w 2006 roku, a od roku 2009 posiada status
organizacji pożytku publicznego. Ma siedzibę w Warszawie, jednak swoim wsparciem obejmuje osoby
potrzebujące z całej Polski. Fundacja oferuje pomoc potrzebującym w obszarze finansowym, a także
prowadzi szereg programów społecznych i edukacyjnych, mających na celu aktywizację OzN a także
zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnościami w polskim społeczeństwie.

Fundacja Avalon aktualnie wspiera ponad 12 500 osób z całej Polski. Łączna wartość pomocy
udzielonej dotychczas przez Fundację swoim podopiecznym wynosi ponad 270 mln złotych.
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