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Informacja prasowa
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” najchętniej obdarowywaną organizacją pożytku
publicznego.
Podatnicy przekazali 117 milionów złotych dla podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”. Na taki gest zdecydowało się 1,9 mln podatników spośród wszystkich 11,5 mln
podatników, którzy dokonali odpisu podatku za rok 2012.
Zdecydowana większość tej kwoty zostanie przeznaczona na cele szczegółowe, czyli pomoc dla
konkretnych podopiecznych Fundacji, których jest już ponad 22 000. Są to dzieci głównie
z porażeniem mózgowym, autyzmem, zespołem Downa, wadami genetycznymi.
„Choroba oprócz cierpienia dziecka i całej rodziny oznacza także bardzo duże wydatki, wiążące się
z zakupem lekarstw, zapewnieniem specjalistycznego leczenia i intensywnej rehabilitacji. Pomoc
naszego państwa w takich sytuacjach jest zdecydowanie niewystarczająca. Materialne wsparcie
podatników i darczyńców jest nieocenione. Dzięki niemu, rodziny otrzymują nie tylko niezbędne
środki materialne, ale także poczucie, że nie zostają ze swoimi problemami zupełnie same.” – mówi
Stanisław Kowalski, prezes Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. I dodaje również: „Serdecznie
dziękujemy wszystkim podatnikom, którzy swój 1% zdecydowali się przekazać podopiecznym
Fundacji. Cieszy nas fakt, że z roku na rok powiększa się ich grono, bo to świadczy o społecznym
zaufaniu do naszej organizacji. Dzięki tym środkom udaje się nam zrobić bardzo wiele dobrego.”

Środki z 1% podatku skierowane na cele statutowe Fundacja przeznacza na prowadzenie działalności
i budowanie bezpłatnych ośrodków rehabilitacyjnych. W Warszawie uruchomiono dwa nowoczesne
ośrodki bezpłatnej rehabilitacji wraz z hostelami dla podopiecznych Fundacji. Do końca bieżącego
roku planowane jest ukończenie budowy kolejnego. „Fachowa i intensywna rehabilitacja jest
niezbędna. Dzięki niej dzieci robią ogromne postępy, przyczyniające się do tego, że w przyszłości
przynajmniej niektóre z nich będą mogły prowadzić całkiem normalne i samodzielne życie” – dodaje
prezes Stanisław Kowalski.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” prowadzi również szkolenia dla rodziców dzieci
z niepełnosprawnością oraz zajęcia integrujące dzieci pełno- i niepełnosprawne.
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