1% PODATKU
Z zebranych pieniążków fundacja zwraca koszty rehabilitacji, leczenia, operacji,
terapii, zakupu lekarstw.

Tymon jest 7-letnim chłopcem. W swoim krótkim życiu był ponad 20
razy hospitalizowany. Stan zdrowia wymaga stałych badań i kontroli lekarzy
wielu specjalizacji, w tym laryngologa, neurologa, alergologa, kardiologa,
okulisty, urologa. Do tego dochodzą regularne badania, pobieranie krwi, badanie
słuchu, USG jamy brzusznej, EEG głowy.
Tymonowi grozi ryzyko nagłej utraty słuchu. Ma wadę wrodzoną
przewodu słuchowego. Synek ma padaczkę lekooporną, alergię wziewną i
pokarmową, astmę oraz stwierdzoną hipogammaglobulinemię. Tymon ma orzeczenie o
niepełnosprawności.
Igor jest 10-letnim chłopcem. Choruje na cukrzycę typu I. Cukrzyca jest przewlekłym
schorzeniem, nieuleczalnym, wymagającym stałej opieki i kontroli stanu
zdrowia w każdych warunkach.
Synek wymaga intensywnej, całodobowej opieki w procesie leczenia,
kilkukrotnego badania poziomu cukru we krwi w ciągu dnia i nocy,
wyliczania, podawania oraz kontrolowania dawek insuliny. Konieczne jest
stosowanie diety cukrzycowej, regularny zakup niezbędnych leków, insuliny,
pasków do glukometru, osprzętu do pompy insulinowej, narzędzi do ciągłego
pomiaru cukru, zakup produktów dietetycznych.
Stan zdrowia i specyfika choroby wymaga stałych badań i kontroli
lekarzy wielu specjalizacji. Igorek ma orzeczenie o niepełnosprawności.
Zakres opieki znacznie przewyższa zakres opieki nad dziećmi zdrowymi.
Za okazaną pomoc dziękujemy
Rodzice
Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 24364 Jaworski Tymon, Igor darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Można też przekazać 1% podatku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać:

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS: 0000037904
W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
24364 Jaworski Tymon, Igor
Dla szybszej weryfikacji i księgowania wpłat bardzo prosimy nie wpisywać zdrobnień ani słów odmienionych przez
przypadki, jak również słów: dla, na, leczenie, rehabilitacja, itp. Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w
zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.
Wszelkie informacje pod adresem, gdzie również można dokonać wpłat:
dzieciom.pl/podopieczni/24364, dzieciom.pl/podopieczni/26190

