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1% PODATKU
Podaruj swój 1%
podatku
dla Karola

Aby przekazać 1% podatku wystarczy w
odpowiednią rubrykę w deklaracji wpisać:
KRS 0000037904
W polu „Informacje uzupełniające:
10621 Gawron Karol Jan

Nasz synek Karol w wyniku niedotlenienia
okołoporodowego cierpi na mózgowe porażenie dziecięce.
Dlatego od chwili urodzenia wymaga stałej opieki, ciągłego
leczenia, usprawniania oraz częstych wizyt w poradniach
specjalistycznych i wykonywania wielu zabiegów
rehabilitacyjnych. Znajduje się pod stałą opieką neurologa,
fizjoterapeutów, ortopedów i okulisty. Karolek ma 5 lat, do dziś
samodzielnie nie stoi i nie chodzi. Jest bardzo pogodnym,
żywym, dobrze rozwijającym się umysłowo chłopcem. Chętnie
uczy się nowych rzeczy, ale marzy, żeby bawić się i biegać, tak
jak zdrowe dzieci. Nasz synek dzielnie znosi walkę ze swoją
niepełnosprawnością ruchową. Karol korzysta z codziennej,
intensywnej rehabilitacji ( ćwiczeń NDT Bobath, PIR, masaży
funkcyjnych, rehabilitacji na basenie, hipoterapii). Karolek zrobił
duże postępy, coraz lepiej staje na nóżkach, chociaż wciąż z
asekuracją opiekunów. My jako rodzice robimy wszystko , aby
umożliwić naszemu dziecku funkcjonowanie w normalnym
środowisku. Kontynuacja rehabilitacji Karola jest jednak bardzo
trudna, gdyż leczenie wymaga ogromnych nakładów
finansowych. Walka o zdrowie i usprawnianie Karola to
nieustanna rehabilitacja, a koszty turnusów rehabilitacyjnych,
systematyczne wizyty u specjalistów, zakup sprzętów
medycznych, ortopedycznych , koszty podróży są bardzo wysokie
i przekraczają nasze możliwości finansowe. Skromne pensje nie
wystarczają na opłacenie długofalowego leczenia naszego
dziecka.
Wszystkim, którzy zechcą nam pomóc w leczeniu i
rehabilitacji Karola, dziękujemy z całego serca.

Aby pomóc Karolowi w leczeniu i rehabilitacji wystarczy przekazać 1%
podatku lub wpłacić darowiznę na konto Karola w Fundacji.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5 01-685 Warszawa
Nr konta: Bank PEKAO S.A I/Warszawa
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
z dopiskiem: 10621 Karol Jan Gawron
Przekazując 1% podatku wystarczy w deklaracji wpisać:

KRS 0000037904
W polu „Informacje uzupełniające: 10621 Gawron Karol Jan
Pomóżcie Karolowi przejść przez życie na własnych nogach!

