NOWA LOKALIZACJA
NOWA JAKOŚĆ
SPRAWDZONY ZESPÓŁ

Informator
dotyczący nowej siedziby
Fundacji Avalon

Drodzy Przyjaciele Fundacji Avalon,
Dziękujemy Wam za to, że od 2009 roku tworzycie Fundację
razem z nami. Wychodzenie naprzeciw Waszym potrzebom
i oczekiwaniom jest dla nas bardzo ważne, dlatego też stawiamy
na nieustanny rozwój i doskonalenie naszego zaplecza.
Jednym z elementów mających docelowo ułatwić Wam
korzystanie ze wszystkich naszych projektów jest zmiana
lokalizacji Fundacji Avalon. Od 1 lutego 2018 r. będziemy
czekać na Was przy ulicy Domaniewskiej 50A w Warszawie.
Zdajemy sobie
sprawę, że nieodłącznym towarzyszem
wszystkich zmian jest niepewność, dlatego oddajemy w Wasze
ręce ten informator. Pozwólcie, że za jego pośrednictwem
oprowadzimy Was po nowej siedzibie Fundacji, przyjrzymy się
kwestii dojazdu oraz odpowiemy na najczęściej zadawane przez
Was pytania.
Z pozdrowieniami,

Zespół Fundacji Avalon
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Zmiany, ale jakie?

TRUDNO JEST WAM NAS ZNALEŹĆ? NIE WIECIE DO KTÓREGO POKOJU
DOSTARCZYĆ WNIOSEK? MUSICIE PRZEMIERZYĆ DŁUGI KORYTARZ
ŻEBY ZŁOŻYĆ PODPIS PRZED ZAJĘCIAMI Z REHABILITANTEM?
WŁAŚNIE TO SIĘ ZMIENI JUŻ W LUTYM!
Nie da się ukryć, że nasze obecne warunki lokalowe pozostawiają wiele
do życzenia: pięć oddzielnie położonych pokoi na pierwszym piętrze
połączonych długim, śliskim holem, z recepcją usytuowaną na samym
końcu korytarza.
Mamy jednak dobrą wiadomość: na nową siedzibę Fundacji będzie
składał się jeden przestronny, umiejscowiony na parterze lokal,
podzielony na dwie części: medyczną oraz biurową. Pierwszymi
osobami, jakie spotkacie po wejściu do Fundacji będą pracownicy
recepcji, którzy z chęcią odpowiedzą na nurtujące Was pytania oraz
wskażą drogę do dalszych pomieszczeń.
FUNDACJA AVALON
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Część medyczna

FINANCIAL GOALS
FOR Q2
Na efekty rehabilitacji
składa się praca fizjoterapeuty,
zaangażowanie pacjenta
oraz warunki, w jakich przebiega
terapia.
Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się
zamienić, tak dobrze znaną naszym
Pacjentom, salę rehabilitacyjną przy
Al. Witosa na przestronny, nowocześnie
wyposażony g a b i n e t przy ulicy
Domaniewskiej.
Wiemy, że obecnie duży problem
stanowią: brak dodatkowej przebieralni
oraz
zaplecza
sanitarnego dla
Pacjentów, mała liczba stanowisk
do terapii
manualnej i masażu,
a także spora odległość dzieląca salę
od recepcji. Poszukując odpowiedniego
miejsca na nową siedzibę Fundacji,
zwróciliśmy szczególną uwagę na te
właśnie kwestie.
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Część medyczna

ANALYSIS

Wygoda Pacjenta
przede wszystkim.
Poczucie bezpieczeństwa i komfortu są
jednym z kluczowych elementów udanej
współpracy Pacjenta z fizjoterapeutą.
Aby je Wam zapewnić, wyposażyliśmy
naszą nową siedzibę w przestronną
recepcję
połączoną
z
wygodną
poczekalnią. To właśnie tam, od razu
po wejściu do Fundacji będziecie skła dać elektroniczny podpis przed wizytą.

To jednak nie wszystko. Do Waszej
dyspozycji będą także dwie łazienki
przystosowane do potrzeb Osób
z Niepełnosprawnością oraz dwie
szatnie, w których będziecie mogli
przebierać się przed i po zajęciach.

W części medycznej Fundacji znajdą
się także trzy profesjonalne pomieszcze nia do terapii manualnej i masażu,
jak również specjalny pokój umożliwiają cy przeprowadzenie wstępnej konsultacji
w komfortowych dla Pacjenta warunkach.
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Część biurowa
Dział Subkont
Tak jak dotychczas, załatwicie tu wszystkie
sprawy związane z założeniem i prowadze niem subkonta,
zbieraniem darowizn
i 1% podatku, drukiem ulotek oraz realizac ją wniosków.
UWAGA!
Od lutego 2018 wnioski prosimy
przesyłać na adres:
Fundacja AVALON Bezpośrednia
Pomoc Niepełnosprawnym
ul. Domaniewska 50A,
02-672 Warszawa

Avalon Extreme
W części biurowej swoją bazę będzie miała
także nasza extremowa ekipa. To tutaj
powstaną plany ekstremalnych wyzwań,
którym już wkrótce będziecie stawiać czoła.

Dział Komunikacji i
Rozwoju
Decyzje dotyczące kwestii PR-owych oraz
fundraisingu również zapadać będą w tej
części Fundacji.
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Co z tym dojazdem?

Fundacja AVALON
Bezpośrednia Pomoc
Niepełnosprawnym
ul. Domaniewska 50A,
02-672 Warszawa

Już w lutym 2018 siedzibą Fundacji Avalon stanie się położony na
warszawskim Mokotowie biurowiec Domaniewska Office Park Alfa.
Zdajemy sobie sprawę, że nasza przeprowadzka do znajdującego się w
bliskim sąsiedztwie ulicy Marynarskiej zagłębia biurowego może budzić
obawę przed trudnym dojazdem, dlatego postanowiliśmy poświęcić tej
kwestii osobny rozdział w naszym informatorze.

FUNDACJA AVALON

STRONA 8

Co z tym dojazdem?
Dzięki wygodnemu połączeniu komunikacyjnemu, środkami transportu miejskiego
można będzie dotrzeć praktycznie pod samą siedzibę Fundacji. Wystarczy
dotrzeć metrem do stacji Wierzbno, a następnie przesiąść się w tramwaj
numer 31, który dowiezie nas do przystanku Domaniewska.
Na ulicę Domaniewską można dojechać także liniami S2 i S3 kolei miejskiej oraz linią
RL Kolei Mazowieckich. W obu przypadkach należy wysiąść na przystanku Warszawa
Służewiec.
Alternatywą dla pojazdów szynowych są autobusy linii: 136, 138, oraz 218.
Przystanki dwóch pierwszych – oba o nazwie Domaniewska - mieszczą się na
skrzyżowaniu ulic Domaniewskiej i Wołoskiej, natomiast autobus 218 zatrzymuje się
pod samym budynkiem Fundacji na przystanku Domaniewska Office Park (jest to
przystanek na żądanie).
Dla tych z Was, którzy poruszają się własnymi samochodami mamy dobrą wiadomość:
w naszej nowej siedzibie będzie czekać na Was 10 bezpłatnych miejsc parkingowych
przeznaczonych wyłącznie dla Pacjentów i Podopiecznych Fundacji Avalon.
Wiemy, że wielu naszych Pacjentów korzysta z usług transportu. Jeśli jesteście w tej
grupie - skontaktują się z Wami pracownicy recepcji Fundacji w celu ustalenia
najbardziej optymalnych godzin zajęć z fizjoterapeutą (informacja poniżej).
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FINANCIAL
Najczęściej
zadawaneGOALS
pytania
FOR Q2

O te kwestie związane z naszą nową
lokalizacją pytaliście najczęściej.
Dlaczego właściwie przenosicie się na Domaniewską?
Głównym czynnikiem były atrakcyjne warunki lokalowe
oraz finansowe zaproponowane nam w nowym miejscu.
Nowoczesne i wygodne wnętrza w połączeniu z optymalnymi
kosztami wynajmu sprawiły, że możemy zaoferować Wam
lepszą jakość za dotychczasową cenę.
Czy wejście do budynku będzie dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych?
Tak. Drzwi budynku będą otwierały się po naciśnięciu przycisku, tak więc pomoc osób trzecich nie będzie konieczna.
Pomieszczenia Fundacji będą mieściły się na parterze,
dzięki czemu nie będzie potrzeby korzystania z windy.
Czy zasady korzystania z parkingu będą takie, jak dotąd?
Parking przed naszą nową siedzibą będzie miał wydzielone
10 bezpłatnych miejsc dla Pacjentów i Beneficjentów
Fundacji Avalon, tak więc nie będzie już konieczności
stemplowania biletów parkingowych.
Czy w związku ze zmianą lokalizacji grafik rehabilitacji
będzie ustalany od nowa?
Nie, wszystkie dotychczasowe terminy zajęć pozostają
bez zmian. Jednocześnie zaznaczamy, że pracownicy
naszej recepcji mogą kontaktować się z osobami
korzystającymi z transportu, w celu potwierdzenia lub
zmiany dotychczasowej godziny zajęć.
Czy godziny pracy Fundacji oraz numery telefonów
kontaktowych ulegną zmianie?
Nie, godziny pracy Fundacji oraz numery telefonów kontakto wych pozostaną bez zmian.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
fundacja@fundacjaavalon.pl
796 324 328
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