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Dofinansowanie rehabilitacji dla uchodźców z
niepełnosprawnościami na terenie całej Polski!
W ramach działalności Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami Fundacji Avalon,
uciekający przed wojną osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore mogą skorzystać z
darmowej rehabilitacji w oraz założyć subkonto umożliwiające zbiórkę środków finansowych.
Fundacja Avalon nieustannie rozwija nowo powołane Centrum i wdraża kolejne rozwiązania, które
mają pomagać potrzebującym uchodźcom.

Dofinansowana rehabilitacja

Osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore, które musiały opuścić Ukrainę i przebywają aktualnie na terenie Warszawy
mogą zapisać się na bezpłatną rehabilitację do Centrum Aktywnej Rehabilitacji Avalon Active. Osoby z innych części kraju
mogą z kolei skorzystać z jednorazowego dofinansowania rehabilitacji. Maksymalna wysokość takiego wsparcia wynosi 1500 zł.
Kwota dofinansowania zostanie przekazana na subkonto podopiecznego, a następnie wypłacona do sprzedawcy na podstawie
wniosku i faktury. Oznacza to, że warunkiem uzyskania dofinansowania jest założenie przez zainteresowaną osobę subkonta w
Fundacji Avalon.

Dzięki wsparciu darczyńców, zgromadziliśmy środki umożliwiające nam pomoc
osobom potrzebującym na terenie całego kraju. Wiemy jak wielkie znaczenie dla
każdej osoby doświadczającej niepełnosprawności czy przewlekłej choroby ma
fizjoterapia i jak poważne mogą być konsekwencje jej zaprzestania. Dlatego
zachęcamy uchodźców z niepełnosprawnościami do skorzystania z tej formy
wsparcia, zwłaszcza, że jest ono bezzwrotne. Warunkiem jest założenie subkonta
w naszej organizacji. Dzięki temu mamy pewność, że pieniądze są prawidłowo i
zgodnie z założeniami wydatkowane.  
Katarzyna Milczarek, kierowniczka działu Avalon Active.

Więcej informacji o programie znajduję się na stronie internetowej:
https://www.fundacjaavalon.pl/aktualnosc/uruchamiamy_ogolnopolski_program_rehabilitacji_dla_uchodzcow_z_niepelnosprawnosciami_i_przewlekle_chorych.html

Infolinia dla uchodźców z niepełnosprawnościami

Oprócz programu dofinansowanej rehabilitacji, uchodźcy mogą uzyskać pomoc dzięki specjalnej infolinii działającej w Centrum
Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami. Dzwoniąc na numer 790 688 222 można uzyskać porady dotyczące:
dofinansowania rehabilitacji, organizacji transportu, niezbędnego sprzętu medycznego oraz bieżących wydatków.
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Darmowe konsultacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w 3 językach: polskim, ukraińskim i
rosyjskim pod numerem 790 688 222 (działa również w aplikacji Telegram). Cały czas można też skontaktować się z centrum
drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: pomocukrainie@fundacjaavalon.pl

Ogromne wsparcie darczyńców

Pomoc, którą uchodźcy otrzymują od Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnościami, możliwa jest dzięki ogromnemu
wsparciu darczyńców. W dalszym ciągu trwa zbiórka na rzecz Centrum prowadzona na portalu zbiórkowym Helpuj.pl i osiągnęła
już kwotę ponad 600 tysięcy złotych. Wśród fundatorów wyżej wspomnianych działań są również duże firmy, które zechciały
wesprzeć działalność Fundacji Avalon.

Centrum Pomocy Uchodźcom działa nieprzerwanie od lutego 2022 roku. Przez cały czas Fundacja Avalon pozyskuje i
dystrybuuje do punktów recepcyjnych, przejść granicznych i do samej Ukrainy sprzęt ortopedyczny, medykamenty oraz
materiały higieniczne. Fundacja od początku trwania wojny w Ukrainie przekazała ponad 1500 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. W siedzibie Fundacji
uchodźcy mogą założyć subkonto oraz skorzystać z rehabilitacji. 

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.


