
«…хто сіє щедро, той щедро й жатиме! 
Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, 
не в смутку й не з примусу, бо Бог любить 
того, хто з радістю дає!» (2Коринтянам 9:6-7)

Фонд «Переображення» шукає партнерів для розширення 
існуючих програм та втілення всього бачення щодо 
вирішення проблем неповносправних. Ви можете 
різносторонньо підтримати служіння фонду: молитвою, 
фінансами, реабілітаційним обладнанням, транспортом.

Реабілітаційне обладнання: 
• вертикалізатор, 
• тренажер універсальний, 
• реабілітаційна кушетка з електроприводом,
• інвалідні візочки.
Засоби гігієни для неповносправних:
• підгузники, пелюшки.

СпиСок найактуальніших потреб 
реабілітації неповноСправних:

наша аДреСа:

ВОБФ «Переображення»
Україна, 43017 м.Луцьк, а/с 17

вул. Станіславського, 15а
Тел. + 38 (0332) 76 72 34

E-mail: fimiam@lutsk.ukrpack.net
www.fond.lutsk.ua

Будівництво 
реабілітаційного комплексу 
зможе відкрити великі 
можливості та охопити 
реабілітацією усіх 
неповносправних м. Луцька 
та Волинської області.

Але через обмеженність в площі це дуже мало 
в порівнянні з загальною кількістю неповносправних, 

які потребують допомоги!

ПеРший КРОК дО РеАЛіЗАції БАчеННя 
було зроблено 7 травня 2007 року, коли в м.Луцьку 

розпочав роботу кабінет фізичної реабілітації 
для людей з обмеженими можливостями. 

Від 8 до 10 чоловік можуть водночас 
проходити трьохмісячний курс реабілітації.



в Україні щорічно 
отримують травму хребта 
та спинного мозку близько 

2200 осіб. 
Кількість їх, 
у порівнянні 

з минулими роками, 
збільшується
в середньому 

на 100 випадків 
за рік.

Ураження спинного мозку внаслідок 
травми хребта чи захворювання спричиняє 
важкі розлади функціонування опорно-
рухового апарату та внутрішніх органів. 
Після отримання спинномозкової травми 
неповносправні та їхні родичі, повернувшись 
з лікарні додому, залишені сам на сам 
з інвалідністю та всіма проблемами, 
пов’язаними з нею. Вони стають 
ізольовані від суспільства, внаслідок чого 
з’являються різні психологічні проблеми: 
страх, крах надій, почуття безпомічності, 
апатія, депресія, думки про самогубство. 
Запитання: як далі жити? Що робити? де 
вихід? – не дають спокою ні вдень, ні вночі. 
Поточні захворювання, такі, як пролежні, 
запалення легень та нирок часто є причиною 
смерті.

За СтатиСтичними 

Даними моЗ, 

Щоквартальні святкові зустрічі Літні табори Гурток «Умілі ручки» Вирішення побутових проблем Вивчення Біблії, семінари

Рекреаційні (спортивні) ігри

Духовно-психологічна реабілітація базується на переко-
нанні, що кожна неповносправна особа є повноцінною людиною, 
потрібною та бажаною, що вона має можливість пізнавати ісуса 
Христа – Творця, Володаря і 
Лікаря кожної душі.

Фізична 
реабілітація – це 
процес навчання 

навичок для досяг-
нення вищого рівня 
фізичної активності 
та незалежності, а 
також підтримання 

чи відновлення 
рухових функцій або 
ж їх компенсація при 

відсутності 
таких функцій.

Соціальна реа-
білітація включає 

спільні зустрічі, 
спілкування, гуртки 
за інтересами, нав-
чання, самореалі-
зацію, інтеграцію в 
суспільство на всіх 
можливих рівнях.

З 2005 року благодійний фонд «Переображення» 
почав проводити різноманітні заходи для людей з особливими 

потребами м.Луцька та області, але ми розуміємо, 
що цього недостатньо.

На сьогодні у м.Луцьку на більше як 
200 осіб з ураженням спинного та 
головного мозку не існує ні одного 

реабілітаційного центру. 

для практичних змін у житті та 
реабілітації неповносправних м.Луцька 

та Волинської області благодійний 
фонд «Переображення» євангельської 
церкви “Фіміам“ має чітке бачення 
вирішення цієї проблеми через 

створення реабілітаційного 
комплексу, в якому 

надаватиметься різностороння 
реабілітація: духовно-психологічна, 

соціальна та фізична. 


