AKCJA POMOCOWA
DLA RODZINY Z AFGANISTANU

"DOMEK DLA
UCHODŹCY"

Rodzina Shah chce
rozpocząć swoje nowe
życie w Poznaniu
Uciekli ostatnim transportem
z Afganistanu:
małżeństwo Sayed Taher Shah i
Bibi Qamar oraz 3 córki:
Karima, Saleha i Yasmin Shah.

Yasmin Shah
ur. 1998, ukończyła z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie w Kabulu, marzy by zostać lekarzem i pracować
w Polsce

Saleha Shah
ur. 1997, prawniczka, absolwentka Uniwersytetu
w Kabulu

Karima Shah
ur. 1995, prawniczka, absolwentka Uniwersytetu
w Kabulu

Bibi Qamar
ur. 1954, w Afganistanie prowadziła dom; po przyjeździe
do Polski jej stan zdrowia uległ pogorszeniu

Sayed Taher Shah
ur. 1952, przez 6 lat pracował jako oficer ochrony premiera
Afganistanu; obecnie w bardzo złym stanie zdrowia

Polskie akcenty

W sierpniu 2021 r. rodzina Shah została zmuszona do
ucieczki z Afganistanu przed talibami, którzy
opanowali kraj. Syn Państwa Shah przez ponad 2 lata
pracował dla polskiej armii jako tłumacz a ojciec
rodziny był przez 6 lat oficerem ochrony prezydenta
Afganistanu.

Mieszkanie w Poznaniu
Po wielu miesiącach tułaczki i obozu przejściowego
rodzina Shah może znaleźć w Poznaniu bezpieczne
mieszkanie i start do nowego życia.
Z pomocą przychodzą posłanka Joanna Jaśkowiak
oraz organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie
LEPSZY ŚWIAT, zajmujące się na co dzień pomocą
uchodźcom oraz FUNDACJA CHCEMISIE, która
wspiera osoby w trudnej sytuacji życiowej oraz
podejmuje działania umożliwiające wyrównywanie
szans tych rodzin i osób.

Fundacja CHCEMISIE zaoferowała pokrycie kosztów
eksploatacji mieszkania przez pierwsze 6 miesięcy.
W celu zabezpieczenia środków na wynajem
mieszkania oraz zabezpieczenia kosztów
mieszkaniowych na kolejne miesiące, trwa zbiórka
pieniężna i odbywają się aukcje charytatywne.

"Domek dla uchodźcy"

Pracownia ceramiki "Gliniana Kula"
oraz Posłanka Joanna Jaśkowiak
we współpracy ze stowarzyszeniem
Lepszy Świat i Fundacją CHCEmisie
organizują zbiórkę środków na wynajem
mieszkania dla rodziny Shah.
Zapraszamy do nabycia niepowtarzalnego,
własnoręcznie wykonanego przez posłankę
Joannę Jaśkowiak oraz Katarzynę Poniecką,
właścicielkę pracowni "Gliniana Kula",
symbolicznego domku ceramicznego.
Liczba domków jest ograniczona do 1 500
sztuk. Rękodzieła są w różnej kolorystyce,
wielkości i kształcie.

Wpłaty na konto

Na stronie FUNDACJI CHCEMISIE w zakładce "Pomoc dla rodziny z Afganistanu"
został podany nr konta, na które można dokonywać bezpośrednich wpłat na
wsparcie rodziny Shah.
link do strony: https://chcemisie.org/pomoc-dla-rodziny-z-afganistanu.html
nr konta: 67 1090 1362 0000 0001 0799 1307
wpłaty z dopiskiem: "DAROWIZNA CELOWA NA POMOC DLA RODZINY Z AFGANISTANU".

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AUKCJI, WSPARCIA
BEZPOŚREDNIEGO ORAZ KONTAKTU!
WIĘCEJ INFORMACJI:
Fundacja CHCEmisie: Zofia Kwiatkowska, zofia.kwiatkowska@flowerpower.media.pl, 608 479 541
Biuro poselskie Posłanki na Sejm RP Joanny Jaśkowiak:
Patrycja Danielewska, biuro@joannajaskowiak.pl, tel. 886 438 293
Karolina Karolczak, karolina_karolczak@poczta.fm, tel. 601 533 755

LINK DO AUKCJI ALLEGRO CHARYTATYWNI:
https://allegro.pl/charytatywni/stowarzyszenie-lepszy-swiat-2/cele/domek-dla-uchodzcy-2022-1
LINK DO ZBIÓRKI PIENIĘDZY - FUNDACJA CHCEMISIE:
https://chcemisie.org/pomoc-dla-rodziny-z-afganistanu.html
nr konta bankowego Fundacji CHCEMISIE: 67 1090 1362 0000 0001 0799 1307
wpłaty z dopiskiem: "Darowizna celowa na pomoc dla rodziny z Afganistanu"

