
Szanowni Państwo,

Fundacja  „Neuro-Re-Activation”  jest  organizacją  pozarządową,  wychodzącą  przede  wszystkim naprzeciw  potrzebom
dzieci i młodzieży  ze  schorzeniami  neurologicznymi  oraz  rodzinom  z  dzieckiem  obciążonym  neurologicznie.
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. Nasza działalność nie ogranicza się do województwa podlaskiego i regionu północno-wschodniego, ale jest
również skierowana do potrzebujących z terenu całej Polski i osób zainteresowanych z zagranicy. Zgodnie ze Statutem Fundacji
„Neuro-Re-Activation” naszymi głównymi celami są:    

• Zapewnienie opieki  dla  dzieci  i  młodzieży w zakresie  neurorehabilitacji,  fizjoterapii,  logopedii,  osiągnięcia
prawidłowego rozwoju psychoruchowego, diagnostyki neurologicznej, kompleksowej opieki psychologiczno-
-psychiatrycznej, medycznej i pielęgniarskiej;

 Rehabilitacja  osób  niepełnosprawnych,  organizowanie  turnusów rehabilitacyjnych,  prowadzenie  grupowych
i indywidualnych zajęć usprawniających  i wspierających funkcjonowanie osób m.in. z autyzmem, zespołem
Aspergera,  ADHD,  z niepełnosprawnością  intelektualną,  w  różnych  rolach  społecznych  i  w różnych
środowiskach;                        

 Podejmowanie  działań  prawnych,  uczestniczenie  w  procesach  legislacyjnych,  prowadzenie  kampanii
informacyjnych w zakresie  barier  i  na  rzecz  integracji  osób niepełnosprawnych  obciążonych  schorzeniami
neurologicznymi, przeciwdziałanie  dyskryminacji w różnych obszarach życia oraz ostracyzmowi społecznemu
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym wymagającym leczenia neurologicznego i/lub neurorehabilitacji;

 Prowadzenie  badań  naukowych,  tworzenie  planów  ochrony,  strategii,  opinii  i  ekspertyz  w zakresie
funkcjonowania  dziecka  i  młodocianego  wymagającego  leczenia  neurologicznego  i/lub  stosowania
neurorehabilitacji i fizjoterapii, logopedii i innych wchodzących w zakres terapii dzieci i młodzieży, włączając
ich członków rodzin lub opiekunów prawnych  do korzystania z pomocy psychologicznej;

 Objęcie wsparciem psychologicznym, psychiatrycznym, rehabilitacją w trakcie kontynuacji, i po zakończonym
leczeniu onkologicznym kobiet, które mają kontakt lub zajmują się dzieckiem lub młodzieżą ze schorzeniem
neurologicznym;

 Prowadzenie działań terapeutycznych, edukacyjnych, wychowawczych, autorskich i publikacyjnych z zakresu
niepełnosprawności , a także popularyzatorskich wśród różnych grup wiekowych społeczeństwa, wspierających
na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

 Działalność naukowa w zakresie schorzeń neurologicznych u dzieci  i młodzieży, czynników zwiększających
ryzyko  występowania  chorób  neurologicznych,  w  tym  sposobów  identyfikacji  niekorzystnych  czynników
środowiska w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody,  różnych zakresów temperatur,   hałasu w różnych
fazach rozwoju płodu i dziecka po porodzie oraz profilaktyka. Edukacyjny rozwój zainteresowań  dziecka i
młodzieży ze schorzeniem neurologicznym między innymi w zakresie poczucia współistnienia w przyrodzie,
ochrony systemów ekologicznych  i przyrodniczych. 

W chwili  obecnej  czynimy starania o pozyskania środków finansowych na działalność statutową i  zakup budynku
z przeznaczeniem  na  utworzenie  i  prowadzenie  stacjonarnego  ośrodka   neurorehabilitacji  dla  dzieci  i  młodzieży.
Dlatego też, z uprzejmą prośbą, zwracam się do Państwa w imieniu własnym i Zarządu Fundacji „Neuro-Re-Activation”
o finansowe wsparcie na powyższy cel w ramach możliwości budżetowych,  a wpłat  można dokonywać na numery
rachunków bankowych w złotych polskich lub w dolarach amerykańskich znajdujące się poniżej. Eksponowanie logo
lub innej formy podziękowania darczyńcom strategicznym jest przewidziane.

Z wyrazami szacunku,

dr n. med. Dariusz Wojciech Mazurkiewicz
Prezes Zarządu Fundacji „Neuro-Re-Activation”

Fundacja „Neuro-Re-Activation” KRS: 0000990556
ul. Krakowska 17 lok. 35      NIP: 542-345-62-76
15-875 Białystok REGON: 523259693
www.neuro-re-activation.pl  
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