TÁJÉKOZTATÓ
Az Álomszállító Alapítvány olyan hátrányos helyzetű emberek életminőségén kíván javítani, akik
mozgáskorlátozottságuk miatt rossz anyagi és szociális körülmények között élnek. A munkaerő piac
még mindig nem tud versenyképes fizetést biztosítani nekik, a szociális juttatások pedig csak a
túléléshez elégséges forrást biztosítanak. A tömegközlekedési eszközöket - főleg a vidéken élő
társaink - csak állandó segítséggel, de sok esetben még azzal sem tudják igénybe venni. Azon
szerencsések, akik gépkocsival rendelkeznek, a magas üzemanyagárak miatt kénytelenek csak a
legszükségesebb esetekben használni autóikat. Akik sérültségük okán mechanikus kerekesszéket
használnak, azzal próbálnak eljutni mindenhova, de környezetük akadálymentesítésének hiánya
legtöbbször ennek is gátat szab. A magas padkák, emelkedők, töredezett járdák, vagy a burkolat
hiánya mind erőfeszítést igényelnek, ami ráadásul a fokozott igénybevétel miatt, idővel ízületi
fájdalmak kialakulásához vezet.
Ezen emberek életén kívánunk segíteni egy olyan elektromos eszközzel, amit a kerekesszék elé
csatolva teljesen önálló közlekedést biztosít nagyobb távokon is. Egy feltöltéssel 40-50 km tehető
meg, végsebessége pedig 20 km/h. Méretének és kialakításának köszönhetően bárhol tárolható. Felés leszerelése pár másodperc, így akár a hivatal vagy bolt bejárata előtt is lerakható, ha az épület
belső terei szűkek az ottani közlekedéshez. Használatához úgynevezett aktív kerekesszék szükséges,
mivel annak vázához rögzíthető csak megfelelő biztonsággal, valamint szerkezete elég erős a megnőtt
igénybevételhez.
Akik már rendelkeznek ilyen eszközzel, nagyon pozitív változásról számolnak be, közlekedésüket
illetően. Könnyebbé válik a bevásárlás, ügyintézés, munkába járás, de a kikapcsolódáshoz remekül
használható. Segítségével olyan helyekre is eljuthat, ahová korábban nem. Gyakorlatilag kinyílik
számára a világ. A meredek emelkedők és lejtők, macskaköves díszburkolat, havas járda, füves rét,
kavicsos terep és homokos tengerpart sem okoz problémát. Sajnos azonban csak kevesen tehetik
meg, hogy önerőből ilyen eszközt vásároljanak. Az ára körülbelül négyszerese egy normál elektromos
kerékpárnak, pedig annál jóval kevesebb alkatrészből áll. Eddig 3 db ilyen eszközre gyűjtöttünk, amit
a kedvezményezettek nagy megelégedettséggel használnak. Az importőr céggel sikerült megállapodni
jelentős árengedményről, amennyiben nagyobb tételben vásárolunk.
Alapítványunk ezért nagyszabású adománygyűjtésbe kezdett. A befolyt összegekből több mint 150
db átalakítót kívánunk vásárolni. Ekkora mennyiséghez azonban jóval több támogatót kell találnunk,
és a magánszemélyeken kívül cégeket is be kell vonnunk. Méltányos összegnek 2018 Forintot tartunk,
amit talán minden jószívű ember megengedhet jótékony célú kiadásra. Így összesen 25.000
emberhez kell eljuttatnunk üzenetünket, de bízunk abban, hogy vannak, akik nagyobb összeggel is
hozzá tudnak járulni. Cégek számára támogatói szerződéssel lehetőséget tudunk biztosítani online
felületeken, illetve szállítójárművünkön logó elhelyezéssel. Az eszközök átadásáról rövid videók
készítését tervezzük, de sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes átadást tartanánk az összes
kedvezményezett részvételével a fő támogatónk, a drivingcamp Hungary területén.
Adományozni banki átutalással lehet. Számlaszámunk: 16200144-18530430
További információ és elérhetőség:
www.alomszallito.hu
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