PREZENTACJA
FUNDACJI

MISJA
Misją naszej Fundacji jest
na każdym etapie: rozpoczynając od samej myśli i chęci
posiadania dziecka, przygotowania się do tego, poprzez
okres ciąży, poród oraz czas po porodzie.
Współpracujemy z różnego rodzaju specjalistami:
położnymi, lekarzami, dietetykami, fizjoterapeutami,
neurologopedami, psychologami. Pomagamy wielu
rodzinom tam, gdzie jest to potrzebne.

CEL : NOWA SIEDZIBA
Nasze możliwości ogranicza w tym
momencie jedynie przestrzeń, dlatego
Pani Joanna Habura - położna oraz
Prezes Fundacji Centrum Rodziny
- podjęła walkę o wybudowanie nowej siedziby.
Miasto wyszło nam na przeciw przekazując
nam działkę na ten cel. Teraz przed nami
najcięższa praca: zgromadzenia środków,
które pozwolą nam wznieść siedzibę na
tym terenie. Wciąż podejmujemy
inicjatywy pozyskiwania pieniędzy: akcja
1%, prośba o ustawianie zleceń stałych na
swoich kontach oraz rożnego rodzaju
imprezy charytatywne połączone z
licytacjami czy zbiórkami online.

Poza działaniami, które już są realizowane przez
Fundację, pragniemy, aby w naszej nowej siedzibie
powstało hospicjum perinatalne. To miejsce przyjazne
rodzinom, u których została zdiagnozowana w ciąży
wada letalna u ich dziecka. Takiego miejsca w zachodniej
części Polski nie ma, a niewątpliwie jest ono bardzo
potrzebne. Poród dzieciątka martwego lub które umrze
w niedalekiej przyszłości jest bardzo traumatycznym
przeżyciem. Brak dostępu do indywidualnej, profesjonalnej
i empatycznej opieki okołoporodowej w takim
momencie wpływa negatywnie na psychikę rodziców,
których ten problem dotyka.
Jesteśmy gotowi towarzyszyć rodzącej parze w placówce
medycznej, a później chcielibyśmy móc zaopiekować się
nimi w naszym hospicjum.

HOSPICJUM
PERINATALNE

WSPARCIE
Jeśli jesteście Państwo w stanie udzielić
nam wsparcia w tej niezwykle ważnej dla
nas sprawie - prosimy o kontakt.
Jednocześnie przypominamy o
możliwości przekazania nam 1% w
rozliczeniu podatkowym lub ustawienia
zlecenia stałego na działalność statutową
naszej Fundacji.
Za każde wsparcie bardzo dziękujemy!
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