
 

                                                                                               

Akcja pod patronatem: 

                                                                                                       

Firmy HVAC łączą siły! 

 

Firma FLOWAIR już od 2017 roku lat z wspiera akcje pomocy osobom najuboższym i potrzebującym. 

Na przestrzeni ostatnich lat, z własnej inicjatywy dwukrotnie nieśliśmy pomoc rodzinom w ramach akcji 

Szlachetna Paczka, po raz drugi spełniamy też marzenia dzieci uczestnicząc w Akcji Gwiazdor. Za każdym 

razem nasza pomoc trafia bezpośrednio do potrzebujących. 

W tym roku, bazując na naszym doświadczeniu charytatywnym, po raz pierwszy postanowiliśmy być 

inicjatorem akcji, która będzie mogła połączyć firmy z branży HVAC. Pragniemy zrobić coś więcej, sami nie 

damy rady. Potrzebujemy Waszej pomocy, aby móc zrealizować to marzenie!  

 

 
 

                
 

Przyłącz się do nas! 
 
 
 

 

Poznaj historię Maksa: 
https://www.facebook.com/PolaiMaks/  
  
 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Okręgowy w Koszalinie 
KRS 0000304626 
 
 

 

Inicjujemy zrzutkę na sprzęt rehabilitacyjny – huśtawkę na wózek inwalidzki dla Maksa, chłopca z jednego 

z najbiedniejszych ośrodków pomocy w Polsce. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie na co 

dzień zapewnia pomoc i opiekę kilkuset podopiecznym, w tym wielu dzieciom chorym terminalnie.  

13-letni Maks cierpi na Zespół Leigha (encefalopatię martwiczą). To okrutna śmiertelna choroba, która 

zabrała już jego siostrę Polę. Z każdym dniem choroba odbiera mu siły. Rehabilitacja to dla niego 

konieczność. Jedyne co można zrobić, to powstrzymać postęp choroby. Maks, podobnie jak inne dzieci 

poruszające się na wózkach inwalidzkich, nie ma możliwości korzystania z atrakcji na świeżym powietrzu. 

Place zabaw są dla niego niedostępne. Podczas, gdy tak ważna jest dla niego każda chwila, huśtawka pomoże 

mu w terapii sensorycznej, a także umożliwi kontakt z innymi dziećmi. Huśtawka to urządzenie o którym od 

lat myśleli jego rodzice, dla Maksa to marzenie życia! 

Nasze firmy łączy wiele – wiele lat współpracy, bliskie wartości. Święta to czas miłości, pokoju i pomocy 

najbardziej potrzebującym. To co my mamy na co dzień, dla nich jest marzeniem życia. Dlatego pomóżcie…  

https://www.facebook.com/PolaiMaks/


 

                                                                                                    

 

ZBIÓRKA NA CEL 

Zakup huśtawki integracyjnej na wózek inwalidzki dla Maksa, by spowolnić postęp choroby. 
 
 

DLACZEGO WARTO? 

✓ Huśtawka integracyjna pomoże w integracji sensorycznej i terapii na świeżym powietrzu Maksowi, 
a także innym dzieciom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.  

✓ Łamiemy bariery, umożliwiając wspólną zabawę dzieciom niepełnosprawnym i pełnosprawnym. 

Maks pierwszy raz będzie mógł uczestniczyć we wspólnej zabawie z innymi, zdrowymi dziećmi. 

✓ Dzieci niepełnosprawne spędzają do 90% swojego życia w pomieszczeniach zamkniętych – 

pomagamy im wyjść na zewnętrz i oddychać świeżym powietrzem. 

✓ Dzieci kochają huśtanie. To szczególna aktywność, która działa wyciszająco, kojąco, buduje ich 

bezpieczny wewnętrzny świat – inwestycja niezwykła. 

 

Projekt częściowo realizujemy z własnych środków, a dzięki współpracy z producentem jesteśmy jeszcze bliżej 
celu. Do pełnej kwoty brakuje nam jednak jeszcze: 

 

KWOTA DO UZBIERANIA: 19 500 PLN 
 

 

 
Przyłącz się już teraz i wpłać dowolną kwotę na:  
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie 
Bank PEKAO SA 
 

Nr konta: 25 1240 3653 1111 0000 4188 3370 
 

Tytuł: Huśtawka integracyjna dla Maksa 
 

Twoje wsparcie trafi bezpośrednio do Maksa! 
 

 
Maksiu Michalczuk, 13 lat  

 
Sławno, zachodniopomorskie 

 
Choroba mitochondrialnie genetyczna – Zespół 
Leigha 

 
 

Rozpoczęcie: 4-14 grudnia 2020 

 

Wpłacone kwoty można rozliczyć na zasadzie darowizny. 

Nadwyżki uzbieranej kwoty zostaną w całości przekazane na potrzeby związane z rehabilitacją, suplementacją 
i wyposażeniem sanitarnym chłopca. 

 

Akcja będzie publikowana w mediach społecznościowych, a relacja ze zbiórki ukaże się także w mediach 

branżowych. Wszystkim firmom biorącym udział w zbiórce zapewniamy publikację logotypów. 

    

Podjęliśmy się wyzwania, aby o taką huśtawkę zawalczyć. 

Podejmij to wyzwanie razem z nami! 


