Podaruj swój 1% podatku Michałkowi

W imieniu naszego syna Michała Kowalaka, ur. 1 grudnia 2009 r., zwracamy się do Państwa z prośbą
o przekazanie 1 % swojego podatku na wsparcie leczenia i rehabilitacji. Michał cierpi na lekooporną
padaczkę z dużą liczbą napadów, co bardzo opóźnia jego rozwój.
Pierwszy napad wystąpił już w 3 dobie życia. W miarę rozwoju choroby zmieniała się liczba napadów od
kilku do ponad 100 dziennie. Około 7 urodzin Michał miał już przebytych ponad 12000 napadów
padaczkowych w tym ponad 1000 bardzo ciężkich.
Michał był leczony w kilku szpitalach, w tym w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz w
Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Obecnie prowadzony jest przez lekarzy ze Szczecina. Rehabilitowany
jest w dwóch szczecińskich ośrodkach, w miarę jak pozwalają na to ataki padaczki. Dzięki ćwiczeniom Michał
robi duże, jak na jego możliwości postępy, chociaż okresy z większą liczbą napadów często powodują
zniweczenie wysiłku.
Michał jest zupełnie niesamodzielny i wymaga ciągłej opieki i intensywnej rehabilitacji. Mama Michała
zrezygnowała z pracy, aby móc opiekować się synem.
Z dotychczas zebranych przez Fundację środków udało się nam
sfinansować pobyty Michała na turnusach rehabilitacyjnych, zakup
specjalistycznego kombinezonu rehabilitacyjnego, wózków inwalidzkich,
fotela rehabilitacyjnego, podnośnika do łazienki i wielu innych sprzętów.
Dopłacamy również do niektórych zabiegów rehabilitacyjnych jak np. zajęcia
na basenie. Z zebranych środków chcielibyśmy kontynuować intensywną
rehabilitację Michała.
Oboje wierzymy, że w końcu uda nam się znaleźć sposób na
opanowanie choroby i zmniejszenie liczby napadów tak, aby Michał mógł
prowadzić w przyszłości w miarę normalne życie. W naszym synku jest
wielka chęć do życia, bardzo lubi pracę z rehabilitantami a zdobywanie
kolejnych małych umiejętności sprawia mu wielką radość.
Bardzo prosimy o przekazanie 1% podatku Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą”. Wystarczy, aby w zeznaniu podatkowym wpisali
Państwo: KRS 0000037904, podając jako „Cel szczegółowy 1%”: 17032
Kowalak Michał.
Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT
na przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego – dzięki
temu będziemy wiedzieli, kto udzielił wsparcia naszym podopiecznym.
Wpłat można też dokonywać na rachunek Fundacji: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul.
Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, Alior Bank S.A. oddział w Warszawie, rachunek nr: 42 2490 0005 0000 4600
7549 3994 dodając w tytule przelewu: 17032 Kowalak Michał-darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.
Za każdą formę pomocy wszystkim serdecznie dziękujemy.
Przemysław i Beata Kowalak
Dane kontaktowe: pkowalak@o2.pl

