Październik 2013
Drodzy Przyjaciele Fundacji,
I znów Wasza uprzejmość i wielkoduszność pozwoliła Fundacji zaspokoić pilną potrzebę mieszkańców
Instytutu, a mianowicie: zakupić nowy, trochę mniejszy ale dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych – Mini-Bus – za cenę $ 99,640.00 Autobus, który otrzymaliśmy 23 września 2013
będzie niezwykle pomocny podczas wyjazdów mieszkańców na badania lekarskie, jak również zapewni
moc radości w trakcie różnych wypraw rekreacyjnych.
Drodzy Darczyńcy i Dobroczyńcy! Nasi mieszkańcy są niewypowiedzianie wdzięczni za ten nabytek i
przyjmijcie, proszę, wypowiadane w ich imieniu bardzo gorące, szczere i z serca płynące słowa
podziękowań!
Misją Fundacji jest gromadzenie środków, by pomóc zapewnić lepszą jakość życia i opieki mieszkańcom
Instytutu – miejsca, które teraz oni zwą „swym domem”.
Filozofia Instytutu zakłada, że „opieka obejmuje dużo więcej niż proste zapewnienie podstawowych
potrzeb naszych mieszkańców”. Instytut nie jest wyłącznie domem opieki – jest „Środowiskiem Życia”, co
oznacza stworzenie ciepłej, przyjaznej, bezpiecznej i prawdziwie domowej atmosfery, w której obsługa i
jakość opieki dostarczana jest ze specjalnym uwzględnieniem potrzeb i wyznawanych zasad mieszkańców i
ich rodzin.
Znaczące zobowiązania finansowe wynikają właśnie z tej filozofii, wiele z nich nie jest bowiem pokrywane
przez rząd, lub są w poważny sposób dotknięte drastycznymi ograniczeniami budżetu rządowego.
Jakkolwiek, mamy nadzieję, że możemy liczyć na Waszą niezawodną szczodrość, która pomoże nam
utrzymać i polepszyć te Domowe Warunki Środowiska Życia, które wpływają na komfort i bezpieczeństwo
mieszkańców, jak też na ogólny wygląd zewnętrzny i estetykę ich otoczenia.
Aby osiągnąć te cele naszymi pilnymi zadaniami w chwili obecnej są:
1). Zakup specjalnych, dających się regulować, stołów do sali jadalnej, na lobby na każdym piętrze oraz na
oba patio. Szacunkowa cena stołu ok. $ 600.00 Całkowity koszt ok. $ 35,000.00 Stoły te umożliwią
mieszkańcom siedzenie na odpowiedniej wysokości podczas posiłków i zajęć rekreacyjnych, a także
osobom używającym wózków inwalidzkich.
2). Zmiana wyposażenia Pokoju Słonecznikowego – koszt szacunkowy ok. $ 5,000.00 Pokój
słonecznikowy używany jest także przez rodziny mieszkańców, jako miejsce noclegu oraz do wspólnych
spotkań podczas ostatnich chwil ich bliskich... Konieczne są nowe, bardziej przytulne meble i
wyposażenie.
3). Dział terapii zajęciowej wymaga dodatkowego wyposażenia, by zapewnić mieszkańcom
bezpieczeństwo oraz zmniejszyć możliwość upadków: a). Bezprzewodowe monitorowanie łóżek, wózków
inwalidzkich, sygnały alarmowe do wózków oraz specjalne urządzenia do zachowania autonomii osób stale
leżących – koszt szacunkowy ok. $ 37,000.00 b). Specjalne wózki geriatryczne dla nowo przyjętych
mieszkańców – koszt szacunkowy ok. $ 5,000.00 Fundacja zbiera również stale środki na zakup
specjalnych chodzików, wózków inwalidzkich i innego sprzętu dla tego departamentu.
4). Zakup i instalacja wewnętrznych drzwi elektrycznych w wejściu z parkingu, by zapewnić kontrolowany
dostęp odwiedzających, rodzin i mieszkańców na wózkach – koszt szacunkowy ok. $ 35,000.00
5). Zakup wózka oraz innych sprzętów do użytku w pokoju Snoezellen Therapy dla mieszkańców
cierpiących na demencję i chorobę Alzheimer’a. Koszt szacunkowy ok. $ 12,000.
6). Zooterapia - koszt szacunkowy ok. $ 1,500.00 (2 x $750.00) Niektórych naszych mieszkańców raduje
kontakt z naszymi dwoma kotami.
Jak widać z powyższego zestawienia - pilne potrzeby naszych mieszkańców są liczne i rozmaite.
Mamy nadzieję, że przy Waszej pomocy i dzięki Waszym wspaniałomyślnym ofiarom Fundacja osiągnie te
cele. Liczymy na Wasze nieprzerwane wsparcie, a mieszkańcy również liczą na Waszą szlachetność!

Wszyscy donatorzy otrzymują pokwitowania do zwrotu podatkowego-CRA-Registered Charitable
Organization # 890570062RR0001. Po więcej informacji dotyczących cesji, zapisów testamentowych,
ubezpieczeń na życie, rent, donacji „Ku pamięci” lub donacji rocznych prosimy kontaktować się z nami
pod numerem telefonu: 514-259-2551, ext. 24 lub przez e-mail: fondation@instpol.com;
Adres: 5655,
rue Bélanger Est, Montréal Qc, H1T 1G2
Z poważaniem

Frances Sztuka - Prezes

