Wraz z rodzicami pragnę zwrócić się do Państwa z ogromną prośbą
o przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2018
NA WSPARCIE MOJEGO LECZENIA i REHABILITACJI.
Nazywam się KRZYŚ SOWA i w lipcu tego roku skończę 15 lat. Gdybym był zdrowym dzieckiem, byłbym już
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 związanym z 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.

W tym roku niektórzy z Państwa będą mogli skorzystać z rozliczenia przygotowanego przez Urząd Skarbowy.
ALE NADAL MOŻNA MIEĆ WPŁYW NA DECYZJĘ O PRZEKAZANU 1% SWOJEGO PODATKU DOCHODOWEGO.
Między 15 lutego a 30 kwietnia będzie można zapoznać się ze swoim PITem na Portalu Podatkowym.
PIT przygotowany przez Urząd Skarbowy można:
* zweryfikować i zaakceptować
* nie zrobić z nim nic, co w przypadku PIT-37 i PIT 38 będzie oznaczało automatyczne zaakceptowanie
przygotowanego zeznania (UWAGA – jeśli nic nie zrobisz, nie będziesz mieć na nic wpływu)
* zmodyfikować
* odrzucić przygotowane zeznanie i przygotować swoje zeznanie podatkowe.
PROSIMY, aby w trakcie weryfikacji lub samodzielnego przygotowanie swojego PITu pamiętać
o potwierdzeniu danych lub ich uzupełnieniu wpisując w rubrykach przeznaczonych na 1%:

„Numer KRS”

KRS 0000037904

W rubryce „cel szczegółowy 1%”

13473 SOWA KRZYSZTOF WOJCIECH

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

