Fundacja Dzieciom „Zdążyd z Pomocą”

Warszawa, dn. 21.01. 2013 r.
Informacja prasowa
Odpisując 1% podatku, możesz uratowad życie lub zdrowie dziecka
Rozpoczął się kolejny okres rozliczeniowy z Urzędem Skarbowym. Polacy coraz chętniej dokonują
odpisów 1% podatku, jednak robi to tylko ok. 44% rodaków. Jest wiele organizacji, które można w
ten sposób wspierad. 1% podatku przekazany podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyd z Pomocą”
może się przyczynid do uratowania życia dziecka, poprawy jego zdrowia lub sprawności.
1% wsparciem dla chorujących dzieci
W ubiegłym roku Fundacja Dzieciom „Zdążyd z Pomocą” zebrała aż 108 mln złotych. Tak duża kwota
jest przede wszystkim zasługą rodziców i opiekunów podopiecznych. Pozyskane w ten sposób
pieniądze są częstokrod najważniejszym źródłem finansowania operacji, leczenia, zabiegów
rehabilitacyjnych czy zakupu lekarstw. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, z jakimi problemami
stykają się rodziny z chorym lub niepełnosprawnym dzieckiem. „Ludzie nie wiedzą, co to znaczy mied
chore dziecko i walczyd o każdą złotówkę, aby starczyło do pierwszego i aby dziecko mogło dwiczyd,
jak najwięcej się da, lub otrzymywad wszystkie potrzebne lekarstwa” – tłumaczy mama jednego z
naszych podopiecznych.
Komu pomagamy
Otaczamy opieką już ok. 20 tys. dzieci, ponad 15 tys. jest spoza województwa mazowieckiego. Wśród
podopiecznych Fundacji znajdują się dzieci z porażeniem mózgowym, autyzmem, wadami
genetycznymi, chorobami nowotworowymi i innymi schorzeniami, w tym bardzo rzadkimi, których
leczenie nie jest dofinansowane przez NFZ. Lekarstwa i skuteczne terapie są w takim wypadku
wyjątkowo drogie, to koszt kilku lub nawet kilkunastu tys. zł miesięcznie.
Nasze paostwo niestety nie radzi sobie z udzielaniem pomocy osobom pokrzywdzonym, chorym,
dotkniętym ubóstwem. Jedyną szansą, by nie pozostawid ludzi samych w nieszczęściu, jest poruszenie
serc innych, tych, którzy potrafią i chcą się dzielid tym, co mają.
Chociaż w naszym kraju jest wielu wybitnych lekarzy i specjalistów, niejednokrotnie operacje z
różnych powodów muszą byd przeprowadzane zagranicą, tak jak operacja małego Bartka, który
urodził się bez kości piszczelowych. Powszechnie stosowaną w takim przypadku w Polsce praktyką
„leczniczą” jest amputacja nóżek i protezowanie, ponieważ nikt tutaj nie potrafi konstruowad stawu
kolanowego ani skokowego. Rodzice Bartka znaleźli inne wyjście – innowacyjną metodę doktora Dror
Paleya z USA, światowej sławy chirurga-ortopedy. NFZ zgodził się sfinansowad leczenie Bartka, jednak
potrzebne są jeszcze pieniądze na długi pobyt dziecka i rodzica w amerykaoskim szpitalu, w którym
chłopczyk przejdzie aż 6 operacji. To tylko jeden z wielu przykładów naszych podopiecznych, którym
każda wpłata daje szansę poprawy zdrowia.
Dzieci niepełnosprawne szczególnie potrzebują rehabilitacji, która może przynosid bardzo dobre
efekty, o ile jest przeprowadzana regularnie. Turnusy rehabilitacyjne kosztują od 2 do 6 tys. zł, a
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PFRON refunduje tylko niewielki procent ich ceny. Z takich turnusów dzieci powinny korzystad kilka
razy w ciągu roku.
Oprócz lekarstw, operacji i rehabilitacji są też bardziej przyziemne, ale niezbędne potrzeby, takie jak
artykuły higieniczne, pomoce edukacyjne, wózki, materace.
I Ty możesz pomóc
Zwracamy się z prośbą o podarowanie 1% podatku. Ta forma pomocy nie uszczupla niczyjego
portfela, podatnik decyduje jedynie za Ministerstwo Finansów, komu i na jaki cel przekaże częśd
podatku. Każdy może pomóc w dwojaki sposób – wspierając konkretne dziecko lub realizację celów
statutowych Fundacji.
Przekazując 1% podatku konkretnemu dziecku, sam możesz zadecydowad, komu pomóc. Każdy
podopieczny w naszej Fundacji ma swój numer ewidencyjny i subkonto, na które trafiają środki
finansowe z przeznaczeniem na jego leczenie i rehabilitację. Podopiecznych można wyszukad na
stronie Fundacji po różnych kryteriach – schorzeniu, nazwisku, numerze subkonta lub województwie
w którym mieszka (www.dzieciom.pl).
Można także przekazad 1% podatku na cele statutowe Fundacji – w ten sposób finansujemy
bezpłatną działalnośd Ośrodka Rehabilitacyjnego AMICUS, dostępnego dla podopiecznych Fundacji z
całego kraju. W tej chwili Ośrodek Rehabilitacyjny jest rozbudowywany, ponieważ potrzeby w tym
zakresie są ogromne.
Jak przekazad 1% Fundacji Dzieciom „Zdążyd z Pomocą”?
Wypełniając PIT, wpisz KRS: 0000037904. Jeżeli chcesz 1% podatku podarowad konkretnemu dziecku,
w rubryce „informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” podaj jego numer ewidencyjny, nazwisko
i imię. Za wszystkie wpłaty z góry dziękujemy!
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