APEL O POMOC RODZINOM Z UKRAINY
NASZEGO WSPARCIA POTRZEBUJĄ MATKI Z DZIEĆMI W SPEKTRUM AUTYZMU.

Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele,

Mając świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu - nasze Biuro od wielu lat
aktywnie wspomaga działania Fundacji Generado oraz

Stowarzyszenia Pomocy Osobom

Autystycznym „Dalej Razem” w Zielonej Górze, których misją jest wsparcie osób dotkniętych
spektrum autyzmu oraz ich opiekunów.
Od kilku tygodni, z powodu wojny w Ukrainie nasze wsparcie przyjęło formę pomocy
międzynarodowej. W naszym

Lubuskim Ośrodku Wsparcia Osób z Autyzmem w Sulechowie

zamieszkało 12 osób z Ukrainy tj. 5matek z 7 dziećmi w wieku od 6 do 12 lat. Z
racji tego, że jesteśmy ośrodkiem specjalistycznym, skierowane zosatły do nas
rodziny z dziećmi z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Autyzm nie jest chorobą,
ale zaburzeniem rozwoju i charakteryzuje się trudnościami w relacjach z ludźmi,
Międzynarodowy
Znak Świadomości
Autyzmu –
Autism awareness

komunikacji oraz odmiennymi zachowaniami. Te dzieci wymagają stałej opieki i
terapii. Ekstremalna sytuacja z powodu konieczności ucieczki ze swoich domów,

wywołuje dodatkowy stres u tych dzieci, utratę poczucia bezpieczeństwa. W celu zapewnienia im
spokoju, dachu nad głową, namiastki normalności oraz nauczania i terapii - konieczne jest
przeniesienie tych rodzin do Zielonej Góry, gdzie możemy to wszystko zapewnić w naszym
ośrodku w Zielonej Górze przy ul. Żytniej. Posiadamy w tym ośrodku dodatkową pomieszczenie o
powierzchni ok. 100 m2 , gdzie mogłyby zamieszkać dwie rodziny. Abt ten cel zrealizować konieczny
jest remont i adaptacja na cele mieszkaniowe a także zakup wyposażenia . Szacujemy, ze łączne
koszty wyniosą ok. 155.000 zł. Dla pozostałych rodzin przewidujemy znalezienie zakwaterowania na
wolnym rynku lub w naszych mieszkaniach treningowych. Dalsze zamieszkiwanie naszych Gości w
naszym Ośrodku w Sulechowie

uniemożliwia

wykonywanie naszej statutowej działalności tj.

zapewniania opieki wytchnieniowej dla członków rodzin Osób z Autyzmem.

Szacunkowe koszty adaptacji przedstawiają się następująco:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rodzaj niezbędnych prac/rodzaj wyposażenia.
Szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów – 350 m. kw. x 50 zł
Położenie wykładzin podłogowych – 100 m.kw x 120
Roboty budowlane ( wymurowanie scian, wymiana okien 4 szt. osadzenie nowych
okien – 2 szt.
Roboty instalacyjne wod-kan, CO, ( przeróbki łazienki, WC wymiana urządzeń
sanitarnych , pieca gazowego, itp. CO)
Naprawy lub wymiana instalacji elektrycznej
Zabudowa mebli kuchennych i sprzętu AGD
Zakup łóżek, szaf, stołów, krzeseł, lamp, zasłon, firan, wyposażenia do kuchni
Zakup telewizorów – 2 szt. , komputerów – 2 szt.
Inne nieprzewidziane wydatki
RAZEM SZACUNKOWE KOSZTY ADAPTACJI :

Szacunkowe koszty
wykonania /zakupu
14.000
12.000
25.000
30.000
10.000
14.000
24.000
11.000
15.000
155.000 zł

Zwracamy się do Państwa z apelem o pomoc w zebraniu ww. kwoty.
Wpłat można dokonywać :
Fundacja Generado:

Tytuł: Darowizna na cele statutowe- Ukraina.
Numer konta: 22 1090 1535 0000 0001 3534 6158
Płatność elektroniczna: http://www.wspieraj.generado.org
Z działalnością Fundacji Generado można zapoznać się pod adresem :
www.generado.org

Jestem przekonany, że nasz apel nie pozostanie bez odpowiedzi a idea wzajemności oraz
solidaryzmu będąca fundamentem ubezpieczeń

- znajdzie swoje odzwierciedlenie w Państwa

zaangażowaniu. Z góry w imieniu własnym oraz dzieci z autyzmem z Ukrainy i Polski
Państwu za wszelkie gesty dobrej woli.

Łączę uszanowanie i pozdrowienia.
Michał Kulczyński – broker ubezpieczeniowy.
Członek Zarządu Fundacji GENERADO

- dziękuję

