
 

                                                                                                         Białystok, dnia 23. stycznia 2023 r.
Fundacja ,,Neuro-Re-Activation”                                                                                                             
Krakowska 17 lokal 35                                                                                                                                
15-875 Białystok

                                                                   Pani 
                                                                   dr n.med. Cecylia Dolińska
                                                                   Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 

                                            i Położnych w Białymstoku
                                Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku   

                     ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19
                                                              15-097 Białystok

                                                                     izba@oipip.bialystok.pl 

                                                                
 

W sprawie: Akcja informacyjna na rzecz Fundacji ,, Neuro-Re-Activation” celem zbiórki środków 
        finansowych na zakup budynku i utworzenie ,,Stacjonarnego Ośrodka Neurorehabilitacji 
        dla Dzieci i Młodzieży oraz Kompleksowego Wsparcia Rodziny z Dzieckiem o Obniżonej 
        Sprawności Neurologicznej i Intelektualnej”

                                                            
Szanowna Pani Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku,

                                           

         Zwracam się do Pani Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku   z
uprzejmą  prośbą  o  wsparcie  dzieci  neurologicznie  chorych  i  ich  rodzin  oraz  kobiet  w  trakcie  lub  po
zakończonym  leczeniu  onkologicznym.  Fundacja  ,,Neuro-Re-Activation”   (  ,,  NReA ")  zachęca  i  prosi  o
włączenie się do propagowania akcji informacyjnej na rzecz Fundacji   ,, Neuro-Re-Activation” celem zbiórki
środków finansowych na zakup budynku i utworzenie ,,Stacjonarnego Ośrodka Neurorehabilitacji dla Dzieci i
Młodzieży oraz Kompleksowego Wsparcia Rodziny z Dzieckiem o Obniżonej  Sprawności Neurologicznej i
Intelektualnej”,  kobiet w trakcie lub po leczeniu onkologicznym, a także  zapewnienia działalności statutowej
i naukowej na rzecz dzieci z niepełnosprawnością. 

Fundacja  „Neuro-Re-Activation” realizuje swoją działalność mając na uwadze, fakt występowania wysokiego
odsetka  chorób  neurologicznych  wśród  zarówno  dzieci  jak  i  młodzieży,  co  stanowi  problem społeczny,  a
niejednokrotnie  dramat  chorego,  jego  rodziny  i  otoczenia.  Oferowany w takim Ośrodku  szybki  dostęp  do
kompleksowej diagnostyki i neurorehabilitacji, fizjoterapii, wysoko wykwalifikowanej opieki psychologiczno-
psychiatrycznej,  logopedycznej,  medycznej  i  pielęgniarskiej,  terapii  zajęciowej,  turnusów rehabilitacyjnych,
zapewni prawidłowe i lepsze szanse powodzenia leczenia i neurorehabilitacji oraz funkcjonowanie dziecka i
młodzieży.  Głównym  planowanym  rezultatem  jest  przezwyciężanie  barier  wynikających  nie  tylko  z
niepełnosprawności  neurologicznej  i  intelektualnej,  ale  także  ułatwienie  funkcjonowania  w  życiu  dziecka,
wczesnej  młodości,  a  w  życiu  dorosłym  przejęcia  ról  społecznych.   Powstanie  Ośrodka  o  którym  mowa
przełożyłoby się  na aktywny udział  pielęgniarek i  położnych w realizacji  celów,  zapewniając naszej  grupie
zawodowej stałe zatrudnienie. 

       Celem   Fundacji  ,,  NReA”  jest  zebranie  środków  finansowych  ,  zakup  i  modernizacja  Ośrodka
Szkoleniowo-Konferencyjnego  zlokalizowanego  w  Turośni  Kościelnej  ,  położonej  około  18  km  do
Białegostoku.  Właścicielem  ww.  obiektu  jest  Okręgowa  Rada  Lekarska  w  Białymstoku.  Bez  Pani
Przewodniczącej  Okręgowej  Rady Pielęgniarek  i  Położnych  w  Białymstoku  , wsparcia  projekt  Fundacji  ,,
NReA”   nie  ma  szans  powodzenia  tym  bardziej,  że  w  chwili  obecnej  ośrodek  został  wystawiony  przez
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Okręgową Radę Lekarską w Białymstoku do publicznej sprzedaży i ogloszenie o tym zostało zamieszczone na
stronie internetowej właścicela https://oilbialystok.pl/oferta-sprzedazy-nieruchomosci/  .  

Prośba Fundacji  "Neuro-Re-Activation" o wstrzymanie się ze sprzedażą obiektu z uwagi na chęć zgromadzenia
środków finansowych przez Fundację ,,NReA” i dokonanie zakupu obiektu na wyżej opisany cel, spotkała się z
żywym  zainteresowaniem  Okręgowej  Rady  Lekarskiej  w  Białymstoku  w  zakresie  konieczności  powstania
ośrodka  neurorehabilitacji  dzieci  i  młodzieży  ponieważ  brakuje  takiej  jednostki  na  Podlasiu  i  w  regionie
białostockim,  ale  nie  spotkała  się  ze  zrozumieniem  odnośnie  prośby wstrzymania  sprzedaży dla  innego
potencjalnego nabywcy. 

              Dlatego jeszcze raz w imieniu własnym i Zarządu Fundacji ,,Neuro-Re-Activation" oraz Potrzebujących
proszę o  rozważenie zamieszczenia załączonych do niniejszego pisma (  Załącznik 1_List  Intencyjny_Prezes
Fundacji Neuro-Re-Activation ; Załącznik 2_Plakat Fundacji Neuro-Re-Activation_Cele i Zadania...; Załącznik
3_https://zrzutka.pl/3vds29   – Plakat) na  witrynie internetowej  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku   , oraz na stronach mediów społecznościowych zarządzanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek
i Położnych w Białymstoku  . Załączniki  zostały skonfigurowane do formy plakatowej w formacie A2, można
również zaprezentować w stacjonarnej formie plakatowej. Jeśli Pani Przewodnicząca uzna za zasadne również
dokonanie dystrybucji załączonych plakatów w wydrukowanej formie tradycyjnej, z przyjemnością dostarczymy
wydrukowane  plakaty w ilości  określonej  przez  Okręgową Izbę  Pielęgniarek  i  Położnych  w Białymstoku  .
Nadmieniam,  że  dystrybucja  wyżej  wymienionych  plakatów  została  z  powodzeniem  przeprowadzona  na
terenie Uniwersyteckiego  Dziecięcego  Szpitala  Klinicznego  im.  L.  Zamenhofa  w  Białymstoku,  na  terenie
Wyższej  Szkoły  Medycznej  w  Białymstoku  oraz  w  budunku  Wydziału  Nauk  o  Zdrowiu  Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku. 

       Oczywiście  jesteśmy  otwarci  na  ewentualne  propozycje  wsparcia  i  współpracy  z  Okręgową  Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku dla osiągnięcia opisanego priorytetowego celu Fundacji ,,Neuro-Re-
Activation” oraz dla dobra Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, którą Pani Przewodnicząca
zarządza  z powodzeniem i uznaniem środowiska pielęgniarek i położnych. 

        W przypadku chęci  wspomożenia finansowego inicjatywy Fundacji  ,,Neuro-Re-Activation”
można  tego  dokonać  wpłacając  darowiznę  na  poniższy  numer  rachunku  bankowego  w  złotych
polskich:   Fundacja ,,Neuro-Re-Activation” :  Bank Pekao S.A. 23 1240 5211 1111 0011 1887 1997 

Z poważaniem,            

                                 

dr n. med. Dariusz Wojciech Mazurkiewicz
Prezes Zarządu Fundacji
d.w.mazurkiewicz@neuro-re-activation.pl
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