Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Tucznie

Pomoc dla dzieci
Pomoc dla Daniela

DIAGNOZA
- Dziecięce porażenie mózgowe
Daniel urodził się dnia 4 października 2001r. w Szpitalu Powiatowym w Wałczu, stan dziecka po urodzeniu lekarze
ocenili jako bardzo dobry z wagą 3700 oraz 10 punktami Apgar. W piątym miesiącu życia Daniel trafił do Poradni
Neurologii Dziecięcej w Koszalinie. Po wstępnych badaniach i obserwacji, wykonano badanie komputerowe „KT” głowy,
postawiono diagnozę „DPM” niedowład prawostronny z przykurczami, wzmożonym napięciem mięśni. Obecnie
istniejące schorzenie upośledza sprawność i funkcje rozwoju dziecka. Daniel wymaga stałej opieki i pielęgnacji osoby
drugiej oraz stałego współudziału w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji, stałego nadzoru specjalistycznego oraz
systematycznych zabiegów leczniczych i rehabilitacji.
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
PKO BP 15 O/Warszawa
901020 1156 0000 7002 0051 6088
z dopiskiem na leczenie i rehabilitację Daniela Węgrzyn

Pomoc dla Amelki
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Ewa Gebauer
ul. Klasztorna 16
78-640 Tuczno
Tel.508102534
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” prosi o wsparcie finansowe dla podopiecznej Amelki. Dziewczynka choruje na
mózgowe porażenie dziecięce i wymaga ciągłej rehabilitacji oraz specjalistycznego sprzętu. Wiążące się z tym koszty
przekraczające możliwości finansowe najbliższych. Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi będzących w stanie i
chcących pomóc. Każda wpłata umożliwi leczenie Amelii.
Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ:
Ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH S.A.
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Z dopiskiem 1251 Gebauer Amelia – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Można też przekazać 1% podatku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1%
PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZEGO (OPP)” wpisać:
KRS: 0000037904
A w polu „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”: 1251 Gebauer Amelia

Pomoc dla Ewy
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Córka nasza Ewa Artymowycz urodziła się 6 lutego 1991 roku. W wyniku powikłań w czasie porodu, w drugiej dobie
życia miała zapaść. Uratowano ją dzięki reanimacji, która trwała około 10 minut. Te 10 minut dużo zmieniło w życiu
naszym i naszego dziecka. Niedotlenienie mózgu spowodowało, iż Ewa ma Dziecięce Porażanie Mózgowe, Padaczkę i
dużą wadę wzroku. Długoletnie leczenie i bardzo intensywna rehabilitacja sprawiły, że obecnie córka jest bardzo
pogodnym dzieckiem, chodzi przy pomocy balkoniku lub prowadzona za ręce. Jest opóźniona w rozwoju
psychoruchowym, ale widoczne są duże postępy w rozwoju, lecz nadal potrzebna jest bardzo systematyczna i
intensywna rehabilitacja i leczenie. Leczymy ją u neurologa, ortopedy i okulisty. Ewa jest także pod stałą opieką
psychologa, logopedy i pedagoga. Jeździmy na turnusy rehabilitacyjne do ośrodka Hipoterapii i Rehabilitacji
"Zabajka", gdzie grupa specjalistów ocenia postępy i osiągnięcia Ewy, obserwują ja i ustalają program rehabilitacji,
według którego później pracujemy z nią w domu i w Stowarzyszeniu Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" w Wałczu.
To wszystko jest bardzo kosztowne.
Nasza rodzina składa się z pięciu osób. Tylko mąż pracuje i bardzo mało zarabia, po opłaceniu rachunków, zakupie
pieluch i lekarstw często brakuje nam na życie. Młodsza córka od kilku lat choruje na astmę oskrzelową ma lekarstwa
na stałe i musi być pod stałą opieką pulmonologa. Najmłodsza córka ma cztery lata często choruje na górne drogi
oddechowe. Bardzo chcielibyśmy nadal rehabilitować Ewę, ale nasze możliwości są bardzo ograniczone, dlatego
zwracamy się do Państwa z prośbą o jakąkolwiek pomoc rzeczową lub finansową.
Za każdą pomoc będziemy bardzo wdzięczni i z góry dziękujemy - RODZICE
Wpłaty prosimy kierować na konto FUNDACJI SŁONECZKO:
Nr konta SBL ZŁOTÓW
898944 0003 00002088 2000 0010
Z dopiskiem: NA LECZENIE I REHABILITACJĘ EWY ARTYMOWYCZ
Ponadto Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego, dlatego też możecie państwo przekazać 1% podatku
dochodowego na konto naszej fundacji z dopiskiem na przekazie:
1% podatku na OPP - 4/A
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