			
ZOSTA SPONSOREM KORPORACYJNYM!
Wszyscy sponsorzy korporacyjni maj prawo
wy wietlania swojego logo z linkiem do swojej
strony internetowej na www.biaph.com przez
rok.* Dodatkowo otrzymaj oni bezp atne
indywidualne (podwójne) cz onkostwo jako cz
ich umów finansowania:
Br zowy Sponsor > $ 250,00
= 1 indywidualne cz onkostwo**
Srebrny Sponsor > $ 1 000,00
= 2 indywidualne cz onkostwa
Z oty Sponsor > $ 2 500,00
= 4 indywidualne cz onkostwa
Platynowy Sponsor > $5 000,00
= 6 indywidualnych cz onkostw
Sponsor Zwyczajny
Spó ka/Osoba fizyczna < $ 250,00
Prosimy kierowa czeki do B.I.A.P.H. (adres na
odwrocie strony) lub dokonywa p atno ci:
____ VISA; ____ Master Card; ____ Amex
Numer karty:
____________________________________
Data wyga ni cia:_____ /_____ MM/YY)
Kwota darowizny: $ _________________
Nazwa:_____________________________
Adres: ___________________________
Miasto:________________________________
Kod pocztowy:________________________
Email:_______________________________
Wszyscy sponsorzy otrzymaj zwrot podatku.
* Prosimy o dostarczenie wizerunku lub pliku zawieraj cego
logo i krótki przekaz od swojego przedsi biorstwa.
** Bezp atne cz onkostwo musi zosta przyznane wyznaczonej
osobie. W chwili obecnej sk adki cz onkostwa profesjonalnego
zosta y zlikwidowane. Firmy prosimy o kierowanie wszelkich
dotacji bezpo rednio do B.I.A.P.H.

POLISH

URAZ MÓZGU BOLI... PRZEZ CA E YCIE
Mentoringowy program wsparcia

Przy wspó pracy z OBIA program czy osoby yj ce ze
skutkami nabytego uszkodzenia mózgu z osobami
(nazywanymi tu partnerami) próbuj cymi radzi sobie z
podobnymi problemami zwi zanymi z nabytym
uszkodzeniem mózgu i potrzebuj wsparcia osób,
które do wiadczy y podobnych problemów. Do
programu mog przyst pi osoby, które prze y y
chorob , cz onkowie rodziny i osoby niepobieraj ce
op at za opiek .
Przydzielanie mentora do partnera opiera si na posiadaniu podobnych do wiadcze , demografii i
interesach osobistych. Program prowadz miejscowe
stowarzyszenia uszkodze mózgu (takie jak B.I.A.P.H.)
w Ontario, umo liwiaj c ludziom uczestnictwo bez
wzgl du na ich miejsce zamieszkania.
Jako MENTOR mo esz pomóc, dziel c si swoim
do wiadczeniem.
Mentorzy udzielaj wsparcia, informacji i dziel si
dost pnymi ród ami z osobami, które borykaj si z
podobnymi problemami zwi zanymi z nabytym
uszkodzeniem mózgu. Mentoring oferuje wspania
mo liwo pomocy innym w trakcie powrotu do
zdrowia - zdobywa si nowe umiej tno ci i nawi zuje
nowe przyja nie. Przed przydzieleniem odpowiedniego PARTNERA wszyscy MENTORZY przechodz
szkolenie.
Jako PARTNER mo esz uczy si od kogo , kto przez to
przechodzi .
Pomoc jest konieczna przy ka dym kroku stawianym
na drodze do wyzdrowienia. Bez wzgl du na to, czy
jeste osob , która prze y a, czy te cz onkiem rodziny,
mo esz by przydzielony do MENTORA w ka dym
momencie po urazie. Twój MENTOR mo e tak e
pomóc w sytuacjach, które mog zaistnie wiele lat po
odniesieniu urazu.
Fundacja urazów nerwowych w Ontario jest placówk ,
która rozwija i nadzoruje program oraz odpowiada
za jego ocen .
Materia y szkoleniowe opracowano dzi ki hojnemu
wsparciu sponsorów programu (Gluckstein & Assoc.,
Henderson Structured Settlements oraz Sibley &
Assoc.)
Je eli chcesz uczestniczy w programie, skontaktuj si z
B.I.A.P.H.

B.I.A.P.H. CI POTRZEBUJE!
Program ochotniczy jest szans na zaanga owanie si w
dzia alno naszej organizacji przez dzia alno w
radzie nadzorczej, podkomisjach organizacyjnych,
specjalnych ekipach, przez wsparcie biurowe i wiele
innych. W celu uzyskania wi cej informacji prosimy
skontaktowa si z biurem B.I.A.P.H.

Je eli maj Pa stwo dalsze pytania lub chc
skontaktowa si z B.I.A. P.H. z zapytaniem,
jak mo na pomóc i zmieni co w swoim
spo ecze stwie, prosimy o kontakt ju dzi !

905-823-2221
•
1 -800-565-8594
Email: biaph@biaph.com
Fax: 905-823-9960
2155 Leanne Blvd., Ste. 240,
Mississauga, ON L5K 2K8
P atny numer, z którego zyski
przekazywane s na cele dobroczynne:
136609450RR0001

T umaczenie i wydruk ufundowane dzi ki hojnemu wsparciu:

Zasoby wspólnotowe
dla osób, które prze y y
nabyte uszkodzenie mózgu (ABI),
ich rodzin, adwokatów i opiekunów
B.I.A.P.H. jest stowarzyszona z organizacj
urazów nerwowych w Ontario (OBIA)

BRAIN Injury Lawyers

www.carranza.on.ca

www.biaph.com

O B.I.A.P.H.
B.I.A.P.H. oferuje pomoc i informacje dla osób,
które prze y y nabyte uszkodzenie mózgu, ich
rodzin oraz sie wsparcia.
Jeste my wspólnotow grup profesjonalistów i
opiekunów-wolontariuszy, która pomaga:
• Promowa zapobieganie nabytego uszkodzenia mózgu,
• poprawi jako opieki/ ycia,
• W edukacji wspólnotowej,
• w przeprowadzaniu bada w imieniu naszych
cz onków.

OPIEKUNOWIE B.I.A.P.H. ORGANIZUJ :
• spotkania edukacyjne i wspieraj ce mi dzy
osobami z nabytym uszkodzeniem mózgu, ich
rodzinami, innymi pracownikami zajmuj cymi
si udzielaniem wsparcia i zawodowcami.
• zaj cia socjalne i rekreacyjne dla poszczególnych osób z nabytym uszkodzeniem
mózgu i ich rodzin.
• wsparcie finansowe maj ce na celu u atwienie
opieki dzi ki zbiórkom funduszy, wsparciu ze
strony korporacji oraz sk adkom cz onkowskim.

B.I.A.P.H. D Y DO:
• stworzenia i utrzymania relacji z innymi
grupami non-profit i dostawcami us ug.
• gromadzenia, szerzenia i zapewniania, e
informacje na temat nabytego uszkodzenia
mózgu s dost pne.

PROGRAM POMOCY W OPIECE UPAMI TNIAJ
CY YURI MUTIGER
Yuri dozna powa nego obra enia g owy w lipcu 2000
na skutek wypadku motocyklowego. W chwili
wypadku by sprawnym, 20-letnim, m odym m czyzn
z szerokim kr giem przyjació i rodziny. Yuri zmar w
maju 2003 po ci kiej walce, w której próbowa
pogodzi si z niszcz cymi skutkami uszkodzenia
mózgu.
Obecny program pomocy w opiece B.I.A.P.H. sponsorowany jest przez PROGRAM POMOCY W OPIECE
UPAMI TNIAJ CY YURI MUTIGER. Rodzina i przyjaciele YuriÊego zdali sobie spraw, e w spo ecze stwie
istnieje potrzeba pomocy osobom z nabytym
uszkodzeniem mózgu (ABI), gdzie podstawowe
fundusze pochodz
z corocznych zawodów
GOLF4YURI. Dzi ki temu uda o im si co zmieni .
Obecnie program wiadczy us ugi rodzinom, które
opiekuj si osobami z ABI. Rodziny te s w stanie
utrzyma opiek godzinow wspieran przez fundusz.

CO OFERUJE PROGRAM
Program pomocy w opiece oferowany przez
organizacj uszkodze mózgu Peel i Halton skupia si
na tym, aby ul y osobom, które s podstawowymi
opiekunami osób cierpi cych na nabyte uszkodzenie
mózgu. W ten sposób oferujemy ró norodne us ugi w
zmiennych okresach czasu.
Us ugi wiadczone na krótsz lub d u sz met obejmuj :
• opiek piel gniarsk,
• opiek w domu,
• pomoc pracowników
• opiek zdrowotn.
pomocy spo ecznej,

KRYTERIA KWALIFIKUJ CE DO UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE

Osoby otrzymuj ce program pomocy w opiece od
B.I.A.P.H.:
• opiekuj si osob z nabytym uszkodzeniem
mózgu,
• wiadcz nieustann opiek ,
• uczestnicz w krytycznych momentach w trakcie
opieki nad ukochan osob cierpi c na nabyty
zespó uszkodzenia mózgu.
W celu uzyskania wi cej informacji prosimy
skontaktowa si z B.I.A.P.H.

PODWÓJNE CZ ONKOSTWO CSN

Organizacja uszkodze mózgu w
Ontario (OBIA) i inne organizacje na
rzecz uszkodze mózgu dzia aj ce w
spo ecze stwie, w tym B.I.A.P.H.,
po czy y si y, aby stworzy

SIE WSPARCIA SPO ECZNEGO.
Porozumienie to b dzie silniejszym g osem dla osób
yj cych z nabytym uszkodzeniem mózgu (ABI) i
pozwoli na opracowanie i rozwini cie szerszych
okr gowych programów wsparcia.

ZOSTA CZ ONKIEM OBU ORGANIZACJI ZA
NISK OP AT !
• Cz onkostwo w OBIA i B.I.A.P.H. uprawnia
osoby fizyczne do jednego prawa g osu na
corocznym zgromadzeniu ogólnym B.I.A.P.H. i
OBIA. Cz onkom rodziny nie przys uguj wi cej
ni dwa prawa g osu na obydwu zgromadzeniach.
• Cz onkostwo w sieci wsparcia spo ecznego/
Reseau De Soutien Communautaire (CSN/RSC)
przys uguje osobom fizycznym i rodzinom, które
wspieraj cele i za o enia czynnych organizacji
wspólnotowych
i
OBIA.
Korporacje,
stowarzyszenia, spó ki cywilne i inne typy
organizacji zapraszane s do udzielania wsparcia czynnym stowarzyszeniom wspólnotowym i
OBIA poprzez wpisanie si na list lub reklamowanie w internetowym spisie us ug ABI, ale nie
mog posiada cz onkostwa CSN/RSC.
• Cz onkowie otrzymaj roczn subskrypcj na
przegl d OBIA.
• Cz onkowie b d informowani o wszelkich
wydarzeniach prowadzonych przez B.I.A.P.H. i
nasze grupy comiesi cznego wsparcia.
• Cz onkowie mog uczestniczy w mentoringowym programie wsparcia dla osób yj cych z
nabytym uszkodzeniem mózgu.
• Cz onkowie b d mieli pe ny dost p do zasobów
biblioteki OBIA i przys ugiwa im b dzie prawo
do zni ki w wysoko ci $ 25,00 na wi kszo
programów szkoleniowych OBIA.

PODWÓJNE OP ATY CZ ONKOWSKIE SCN:
Osoby fizyczne

$ 30,00

Rodziny

$ 50,00

(2 lub wi cej osób mieszkaj cych pod tym samym
adresem) Otrzymuj cy dotacje (je eli dotyczy) $ 5,00
Wszystkie sk adki cz onkowskie s równo
rozdzielane pomi dzy OBIA i B.I.A.P.H.

CZ ONKOSTWO NIE JEST JEDYNYM
SPOSOBEM, ABY WESPRZE B.I.A.P.H.
Formularz dotacji indywidualnej
Prosz przyj moje wsparcie na rzecz organizacji
uszkodze mózgu Peel i Halton (B.I.A.P.H.)
Za czam/-my dotacj na kwot :
_____ $500.00

_____ $100.00

_____ $75.00

_____ $50.00

lub inn kwot

$ _______________

Prosz skierowa czek do B.I.A.P.H.
za po rednictwem:
____VISA; ____ MasterCard; ____ Amex
Numer karty:
____________________________________
Data wyga ni cia: ____ /____ MM/RR)
Nazwa:_____________________________
Adres: ___________________________
Miasto: ________________________________
Kod pocztowy:________________________
Email:_______________________________

Prosz wys a niniejszy formularz dotacji
i za czony czek, je li istnieje) na adres:
Brain Injury Association of Peel and Halton,
2155 Leanne Blvd., Ste#240,
Mississauga, ON L5K 2K8

www.biaph.com
www.biaph.com

