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INFORMACJA
100. wypożyczalnia rowerów dla osób niepełnosprawnych i 100-lecie działania PCK
Już niebawem niepełnosprawni mieszkańcy Warszawy będą mieli okazję wsiąść na rowerowe trzy
kółka. Do tej pory, w całej Polsce powstało 99 bezpłatnych wypożyczalni rowerów dla osób
z niepełnosprawnością. Teraz czas na stolicę! 27 marca w Warszawie odbędzie się uroczyste
otwarcie jubileuszowej, bo już 100. wypożyczalni rowerów trójkołowych. Będzie to miejsce przyjazne
dzieciom

i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom i opiekunom.

Otwarcie wypożyczalni to wspólny projekt Fundacji Eco Textil i PCK, a jej okolicznościowy charakter
wpisuje się w 100-lecie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża.

Nowe miejsce dla osób niepełnosprawnych na mapie Warszawy
Otwarcie jubileuszowej wypożyczalni planowane jest z wielką pompą. Przyjęcie nowych pojazdów
poprzedzi prezentacja rowerów, spotkanie z dziennikarzami, osobami niepełnosprawnymi oraz
słodki poczęstunek. Uroczystość swoją obecnością wzbogaci także Prezes Mazowieckiego Oddziału
Okręgowego PCK, prof. Jerzy Kotowicz.

Warto dodać, że oprócz rowerów trójkołowych do

wypożyczalni trafi również sprzęt rehabilitacyjny, taki jak balkoniki ortopedyczne, wózki i kule.
Wypożyczalnia będzie czynna w godzinach 8.00-16.00 5 dni w tygodniu. Umożliwi wypożyczenie
rowerów na umówiony z zainteresowanymi osobami czas.

– Cieszymy się, że w Warszawie powstanie miejsce, które pomoże zaktywizować osoby
niepełnosprawne. Uruchomienie wypożyczalni zbiega się w czasie ze 100-leciem działalności PCK,
więc okazja do świętowania będzie podwójna – mówi Dyrektor MOO PCK, Honorata Krzywoń.

100 to ważna liczba

Wypożyczalnia w Warszawie będzie już setnym miejscem tego typu na mapie Polski. Ważnych liczb
jest jednak znacznie więcej. W 2017 r., kiedy ruszał projekt wypożyczalni, powstało 5 punktów
z rowerami. Rok później było ich już ponad 80! Ogromna dynamika i skala całego przedsięwzięcia
pokazuje, jak bardzo takie punkty są potrzebne, i jak realnie mogą wpłynąć na życie osób
z niepełnosprawnością.
Do tej pory Fundacja Eco Textil przekazała 5 584 rowerków, o łącznej wartości 12 181 720 zł.

– Celem naszej Fundacji jest pomoc i wsparcie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.
Chcielibyśmy, aby wypożyczalnia działała w każdym powiecie – mówi Monika Lipnicka, prezes
Fundacji Eco Textil. W całej idei bardzo ważne jest to, że pomóc może tak naprawdę każdy z nas. A
w jaki sposób? Oddając niepotrzebne ubrania do kontenerów

z logo PCK lub Eco Textil.

Wtedy każdy darczyńca staje się fundatorem, udzielając

w bezgotówkowej formie

realnego wsparcia niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży. Zyski z recyklingu tekstyliów zasilają
konto Fundacji, pozwalając jej na udzielanie wsparcia potrzebującym.

Jak to działa?
Fundacja Eco Textil całkowicie bezpłatnie przekazuje rowery rehabilitacyjne, umożliwiające
korzystanie z nich osobom o ograniczonej koordynacji ruchowej

i sprawności

fizycznej. Sprzęt dostępny jest w trzech rozmiarach: dziecięcym, młodzieżowym oraz dla osób
dorosłych. Zapotrzebowanie na rowery okazało się być tak ogromne, że realizacja programu Rower
dla Niepełnosprawnego od ponad pięciu lat jest najważniejszą i unikatową w skali kraju częścią
działalności Fundacji, a Polski Czerwony Krzyż jako strategiczny partner pomaga dotrzeć do
najbardziej potrzebujących osób. Miejsca, gdzie znajdują się wypożyczalnie można znaleźć na
stronie Fundacji Eco Textil www.ecotextil.pl.

Uroczyste otwarcie 100. wypożyczalni odbędzie się 27 marca o godzinie 11.00

w

siedzibie Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, przy ul. Szańcowej
25. Serdecznie zapraszamy na to wesołe wydarzenie!

Osoba do kontaktu: Honorata Krzywoń Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK, tel.
505-144-517, warszawa.dyrektor@pck.org.pl

