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Drodzy Przyjaciele!
Dzisiaj o tym jak pomogliśmy 17-letniej dziewczynie, która została mamą? Jak wyrównujemy
szanse ukraińskiej rodziny, opiekującej się dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym? I o tym, jak
zdążyliście dać nadzieję stypendystce Michelle. Życzymy Wam miłej lektury.
» Program Pomocy Dzieciom
Iryna i Andrii przyjechali do Polski po ratunek dla swojego dziecka, które jest w
ciężkim stanie klinicznym. W polskim prawie natrafili na lukę, która pozbawia ich
środków do życia.
Iryna ma na karcie pobytu adnotację „brak dostępu do rynku pracy”. Nie pracuje, bo czuwa
całą dobę przy dziecku. Niestety nie otrzymuje świadczeń związanych z niepełnosprawnością i
rodzicielstwem. Przyznaliśmy rodzinie stypendium. Ojcu dofinansowaliśmy kurs zawodowy.
Zdobył lepiej płatną pracę.
» Ośrodek Poradnictwa
Pomogliśmy 17-letniej mamie dostać becikowe. Odmówiono jej świadczenia, bo nie
była pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży, jak stanowią przepisy.
Zbyt późno zorientowała się, że jest w ciąży. A urzędnicy nie uwzględnili, że mogło się tak stać
z przyczyn niezależnych od młodej mamy. Napisaliśmy odwołanie, ale to nie przyniosło efektu,
więc skierowaliśmy sprawę do sądu. Sąd wydał wyrok na korzyść mamy.
» Program Pomocy Dzieciom - Pro Memoria
Michelle była wojowniczką! Nasza stypendystka zmarła 15 sierpnia w szczególnym
dniu, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
W ciągu ostatniego roku Michelle oddychała już przez respirator. Ostatnie sześć lat Michelle
przeżyła w godnych warunkach dzięki Wam. Rodzina miała poczucie, że nie jest sama i dostała
konkretną
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P.S. Dziękujemy, że czytasz nasz newsletter. Czy przesłałeś go także swoim znajomym?
W pdf dostępny TU.

Dołącz do nas na:

Darowizny dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym 80 1240 2959 1111 0010 2904 3289
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 55 1240 2959 1111 0000 3126 0611
Darowizna online
1% podatku KRS 00000 14574
Dziękujemy :)
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Jeśli chcesz zmienić, uzupełnić swoje dane klinij w ten link. Jeśli chcesz wypisać się z newslettera możesz to zrobić tu Dodatkowe informację
znajdują się w regulaminie

