Wraz z rodzicami pragnę zwrócić się do Państwa z ogromną prośbą.
Jeśli jeszcze nie rozliczyli się Państwo z Urzędem Skarbowym za rok 2014
i nie obiecali komuś bardziej potrzebującemu swojego
1% podatku dochodowego
bardzo proszę o przekazanie go
NA WSPARCIE MOJEGO PROCESU REHABILITACJI i DALSZEGO ROZWOJU.
Nazywam się KRZYŚ SOWA i w lipcu tego roku skończę 11 lat. Gdybym był zdrowym dzieckiem, właśnie
stawałbym się bardzo samodzielnym chłopcem. Niestety moja bardzo poważna i rzadka choroba genetyczna
uniemożliwia mi to i sprawia, że jestem osobą niesamodzielną i nie potrafię mówić, kontrolować swoich
potrzeb fizjologicznych, sam się ubrać czy umyć. Cierpię na rzadką wadę genetyczną - delecję fragmentu
długiego ramieniu chromosomu 2. Moja choroba, której nie dało się przewidzieć (moi rodzice i brat są
genetycznie zdrowymi ludźmi) ani zapobiec, spowodowała, że jestem dotknięty wieloma niżej wymienionymi
schorzeniami i dysfunkcjami i dlatego też muszę być objęty nie tylko opieką poradni genetycznej, ale
wymagam stałej i wszechstronnej opieki specjalistycznej:
niepełnosprawność intelektualna (psycholog i pedagog specjalny)
epilepsja (neurolog)
niedoczynnością tarczycy, niski wzrost i niedowaga (endokrynolog)
zaburzenia behawioralne w tym agresja (psychiatra)
zaburzenia integracji sensorycznej (terapeuta SI)
obniżone napięcie mięśniowe (fizjoterapeuci, ortopeda)
afazja motoryczna (neurologopeda)
problemy z układem trawiennym (gastroenterolog)
problemy stomatologiczno-ortodontyczne (stomatolog)
zwiększone ryzyko wystąpienia nadciśnienia płucnego (kardiolog)
zwiększone ryzyko wystąpienia niedosłuchu (laryngolog)
zwiększone ryzyko wystąpienia schorzeń okulistycznych (okulista)

Ponieważ moja rehabilitacja sporo kosztuje, od 2011 roku jestem
podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, co pozwala
gromadzić środki na moją rehabilitację, która nigdy nie mogłaby być
prowadzona na takim poziomie, gdyby nie hojność Ofiarodawców.
Pod adresem: http://dzieciom.pl/podopieczni/13473
można przeczytać więcej na mój temat.

Aby przekazać dla mnie 1 % podatku wystarczy wpisać w rocznym formularzu PIT
W punkcie: „Wniosek o przekazanie 1%
podatku należnego na rzecz organizacji
pożytku publicznego (OPP)” w rubryce
„Numer KRS”

KRS 0000037904

W rubryce „Wnioskowana kwota”

Odpowiednią kwotę w wys. 1% naliczonego podatku

W punkcie: „Informacje
uzupełniające”, w rubryce „cel
szczegółowy 1%”

13473 SOWA KRZYSZTOF WOJCIECH

Proszę także o wyrażenie zgody na przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego.

Darmowy program do rozliczania podatku - http://dzieciom.pl/chce-pomoc/przekaz-nam-1-procent
BARDZO DZIĘKUJEMY ZA PAŃSTWA WSPARCIE – Krzyś Sowa z rodzicami

Drodzy Darczyńcy!
Ponieważ nie będziemy mieli wglądu w dane osób wspierających nas swoim 1%,
chcemy już dzisiaj podziękować serdecznie wszystkim, którzy przekażą nam swoje
materialne wsparcie. Dziękujemy także tym, którzy wesprą nas poprzez udostępnienie
naszego apelu swoim znajomym i rodzinie.
Gdyby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, czy pieniądze te zostaną właściwie wydane,
przypominamy, że są one gromadzone na koncie Fundacji i to Fundacja jest
dysponentem tych środków i gwarantem ich właściwego spożytkowania.
Jako rodzice możemy starać się jedynie o zrefundowanie kosztów poniesionych
wcześniej na leczenie i rehabilitację Krzysia.
O refundacji lub jej odmowie decyduje zawsze Fundacja.
W roku 2014 – dzięki środkom zgromadzonym na subkoncie Krzysia – udało nam się
przede wszystkim uczestniczyć w trzech turnusach rehabilitacyjnych, dzięki którym
Krzyś dużo lepiej funkcjonuje fizycznie (dzięki intensywnym masażom rozluźnia się i
wzmacnia masę mięśniową oraz zyskuje lepszą wrażliwość obszarów nadwrażliwych i
niedostymulowanych ) i opłacić terapię SI, dzięki czemu Krzyś poprawił swoją
kondycję sensoryczną (m.in. z radością kąpał się latem w jeziorze, pozwala dotykać
swoją głowę i twarz, nauczył się samodzielnie schodzić ze schodów, nie boi się jazdy
w rowerowym foteliku) oraz opłacić terapię logopedyczną.
Mogliśmy także zapewnić Krzysiowi prywatną, lekarską opiekę specjalistyczną
w związku z jego zaburzeniami behawioralnymi, a zwłaszcza z niekontrolowaną
i trudną do farmakologicznego opanowania agresją.
Udało nam się także poprzez Fundację zakupić w Anglii specjalistyczną kamizelkę
dociskową (dmuchaną) – „squease vest”, którą Krzyś używa w szkole podczas zajęć
edukacyjnych w celu wydłużenia czasu wyciszenia i poprawy koncentracji.
Ponadto ze środków z 1% Fundacja zrefundowała nam koszty dojazdów do
specjalistów, koszty wizyt lekarskich i terapeutycznych, badań laboratoryjnych,
wszystkich przyjmowanych przez Krzysia na stałe leków, suplementów diety, środków
higieny, a także koszty szkolenia dot. alternatywnej metody komunikacji.
Rehabilitacja Krzysia oraz opieka medyczna i terapeutyczna na dotychczasowym
poziomie nie byłyby możliwe bez Państwa wsparcia, za które jeszcze raz z całego
serca dziękujemy. A poniżej – nasz chory, ale szczęśliwy Krzyś!

