Wraz z rodzicami pragnę zwrócić się do Państwa z ogromną prośbą.
Jeśli jeszcze nie rozliczyli się Państwo z Urzędem Skarbowym za rok 2017
i nie obiecali komuś bardziej potrzebującemu swojego
1% podatku dochodowego
bardzo proszę o przekazanie go
NA WSPARCIE MOJEGO LECZENIA i REHABILITACJI.
Nazywam się KRZYŚ SOWA i w lipcu tego roku skończę 14 lat. Gdybym był zdrowym dzieckiem, właśnie
stawałbym się samodzielnym chłopakiem. 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 (utratę)
fragmentu długiego ramienia chromosomu 2. Moja choroba, zwana syndromem SATB2 (lub Syndromem
Glassa), której nie dało się ani zapobiec ani przewidzieć (moi rodzice i brat są genetycznie zdrowymi ludźmi),
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 lęki i agresja (psychiatra)
zaburzenia integracji sensorycznej (terapeuta SI)
obniżone napięcie mięśniowe (fizjoterapeuci, ortopeda)
afazja motoryczna (logopeda)
problemy z układem trawiennym (gastroenterolog)
problemy stomatologiczno-ortodontyczne (chirurg-stomatolog)
zwiększone ryzyko wystąpienia nadciśnienia płucnego (kardiolog)
zwiększone ryzyko wystąpienia niedosłuchu (laryngolog)
zwiększone ryzyko wystąpienia schorzeń okulistycznych (okulista)
Od 2011 roku jestem podopiecznym Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą”, co pozwala gromadzić środki na moje leczenie
i rehabilitację, które nigdy nie mogłyby być prowadzona na obecnym
poziomie, gdyby nie hojność Ofiarodawców.
Pod adresem: http://dzieciom.pl/podopieczni/13473
można przeczytać więcej na mój temat, a pod adresem
http://satb2gene.com więcej na temat mojej choroby.

Aby przekazać dla mnie 1 % można skorzystać z darmowego programu Fundacji
https://www.pitax.pl/rozlicz/?krs=0000037904&cel=13473%20Sowa%20Krzysztof%20Wojciech
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

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.
BARDZO DZIĘKUJEMY ZA PAŃSTWA WSPARCIE – Krzyś Sowa z rodzicami
( Kontakt do rodziców – satb2krzys@gmail.com )

