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Fundacja Avalon w ramach
Projektu Sekson rozpoczyna
współpracę z marką “U
Kawiarza”!
Projekt Sekson prowadzony przez Fundację Avalon, już od
ponad 4 lat działa na rzecz edukowania społeczeństwa w
zakresie seksualności i rodzicielstwa osób z
niepełnosprawnością ruchową. Od września Projekt rozpoczął
współpracę z lubelską firmą Kawiarz SA. Od teraz miłośnicy
dobrej kawy będą mogli delektować się jej pysznym smakiem,
równocześnie wspierając działania Fundacji i Projektu
Sekson.

Edukacja przy kawie

http://biuroprasowe.fundacjaavalon.pl


W wyniku współpracy Projektu Sekson z marką “U Kawiarza” będzie można
nabyć paczkę kawy ze specjalną etykietą. Celem całego przedsięwzięcia jest
normalizacja tematu seksualności osób z niepełnosprawnością ruchową, a
także zwiększanie reprezentacji osób z niepełnosprawnościami oraz wspieranie
komunikacyjne idei przewodniej Projektu Sekson.

Produkt posiada specjalnie zaprojektowaną etykietę o nazwie “Zabierz mnie do
łóżka”, która została zaprojektowana we współpracy Projektu Sekson Fundacji
Avalon z marką “u Kawiarza”. Tym projektem organizacje chcą pokazać, że
miłość i seksualność to temat uniwersalny dla każdego z nas i tak naturalny jak
poranna kawa. Kawę ze specjalną etykietą można nabyć na stronie
internetowej.

“Bardzo cieszę się ze współpracy z Fundacją
Avalon. Prywatnie jestem kibicem Projektu Sekson,
m.in z powodu niepełnosprawności mojej córki i
tego na jak wiele rzeczy otworzyła mi oczy swoją
walką o zdrowie. Widząc z jakimi uprzedzeniami,
niezrozumieniem oraz blokadami społecznymi
styka się w swoim codziennym życiu postanowiłem
dążyć do pomocy w uzyskaniu przez nią pełnej
samodzielności. Dostęp do dostosowanych
placówek medycznych, personelu szanującego
godność osoby ludzkiej, poszanowanie intymności
należy się każdemu! Chciałbym, aby moja córka,
gdy wejdzie w dorosłość funkcjonowała w nowym
lepszym świecie, który dzięki działaniom Fundacji
Avalon zostanie naprawiony. KAWIARZ SA poza
dostarczaniem porządnej kawy stara się wspierać
inicjatywy, które zmieniają świat. Projekt Sekson
zmienia świat dla osób z niepełnosprawnościami,
tym samy zmieniając świat dla nas wszystkich.
Gorąco polecam wsparcie poprzez zakup kawy ze
specjalną etykietą Fundacji” 
 Piotr Szlązak, prezes firmy Kawiarz SA.

Wesprzyj działania Projektu Sekson!

https://kawiarz.com/lp/projekt_sekson


Część dochodu ze sprzedaży kawy z etykietą “Zabierz mnie do łóżka” będzie
przeznaczona na działalność Projektu Sekson, prowadzonego przez Fundację
Avalon.

Projekt Sekson powstał w 2019 roku, ma na celu rzetelne edukowanie w
obszarze seksualności i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością ruchową. W
ramach Projektu powstała platforma edukacyjna www.sekson.pl, Mapa
Dostępności – wyszukiwarka dostosowanych gabinetów i specjalistów z
doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, prowadzone są
także spotkania live oraz cykl wywiadów #wyłączamytabu #włączamywiedzę ze
specjalistami i osobami z niepełnosprawnościami. Co roku organizowana jest
Konferencja Sekson poświęcona seksualności i rodzicielstwu osób z
niepełnosprawnością ruchową. Jest to największe w Polsce wydarzenie w tym
zakresie, skupiające OzN oraz specjalistów i ekspertów. Najbliższa edycja
odbędzie się już w połowie października, a informacje o niej znajdują się na
kanałach Projektu Sekson.

Projekt Sekson powstał w 2019 roku, ma na celu rzetelne edukowanie w obszarze seksualności i
rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością ruchową. W ramach projektu powstała platforma
edukacyjna www.sekson.pl, Mapa Dostępności – wyszukiwarka dostosowanych gabinetów i
/specjalistów z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, prowadzone są także
spotkania live oraz cykl wywiadów #wyłączamytabu #włączamywiedzę ze specjalistami i osobami z
niepełnosprawnościami. Co roku organizowana jest konferencja Sekson poświęcona seksualności i
rodzicielstwu osób z niepełnosprawnością ruchową.

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 blisko 13 000 osób z całej Polski. Łączna wartość pomocy
udzielonej dotychczas przez Fundację swoim podopiecznym wynosi ponad 285 mln złotych.


