APEL O POMOC
Zwracamy się z ogromną prośbą o przekazanie 1% z podatku
odprowadzanego do Urzędu Skarbowego na pomoc, leczenie i rehabilitację
naszej osiemnastoletniej córki Klaudii Maszota.
Klaudia została ciężko pokrzywdzona przez los. Przebyła kilkanaście operacji
neurochirurgicznych. Zanim przyszła na świat wykryto u niej guza mózgu, który
później usunięto wraz z lewym płatem skroniowym.
Rok spędziliśmy z córeczką na oddziale neurochirurgicznym w Centrum Zdrowia
Dziecka, gdzie doszło do zakażenia płynu mózgowego gronkowcem złocistym.
Po tym zdarzeniu zrezygnowano z dalszego leczenia, nie dając dziecku szans na przeżycie. Odesłano nas do
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Okazało się, że córeczka ma wielką wolę życia. Przez kolejny rok
walczyła z gronkowcem i nieustającym bólem. Po 2-letnim pobycie w szpitalach wróciliśmy do domu.
Na dzień dzisiejszy nasza córcia jest dzieckiem leżącym, z głębokim upośledzeniem umysłowym. Ma niedowład
nóżek i prawej rączki, uszkodzony nerw wzrokowy i cierpi na lekooporną padaczkę (kilkanaście napadów w ciągu
doby). Klaudia nie mówi, ale wspaniale okazuje uczucia i emocje. Codzienna rehabilitacja przynosi efekty. Nasze
dziecko wymaga stałej opieki, w związku z czym, tylko jedno z nas może podjąć pracę zarobkową. Osiągany dochód
nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb córeczki. Dlatego też prosimy o wsparcie finansowe.
Bylibyśmy wdzięczni za jakąkolwiek wpłatę, która pomogłaby nam zadbać o zdrowie i komfort życia Klaudii.
W naszym kraju pomoc dla niepełnosprawnego dziecka jest znikoma. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 184,42 zł. Już
teraz wydajemy tylko na same leki około 1500 zł miesięcznie, a przecież to nie wszystko. Bardzo drogie są
pieluchomajtki (500zł), środki higieny, sondy itp. Potrzebna jest także prywatna rehabilitacja, to koszt około 600 zł
miesięcznie.
Pragniemy naszej córeczce zapewnić jak najlepsze życie. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo w tym uczestniczyć.
Może również wśród Waszych znajomych znajdą się ludzie dobrej woli i zechcą pomóc Klaudii.

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU
W części PIT- u pt. "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEZNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI
POZYTKU PUBLICZNEGO (OPP)" prosimy o wpisanie:

1. W rubryce o nazwie „Numer KRS”:

0000037904
następnie, jeśli w rubryce pt. „Informacje uzupełniające, cel szczegółowy 1%” ,zostanie wpisane:

2158 Maszota Klaudia
wówczas kwota wartości 1% podatku przekazana Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” będzie przeznaczona na
pomoc dla naszej córki.
Z wyrazami szacunku rodzice Klaudii
Aleksandra Maszota
Jacek Maszota

Dane kontaktowe: yacam72@gmail.com
http://dzieciom.pl/podopieczni/2158

