
Witam Mam na imię Adam, skończyłem 30 lat.  

Pomimo mojej niepełnosprawności każdego dnia jestem osobą Pogodną, mam wiele marzeń.., 

uwielbiam muzyką elektroniczną oraz  interesuję się fotografią. Jednak największym moim 

marzeniem jest Móc Normalnie Żyć. Nie wiem, na ile ono się spełni w moim życiu, ale ja uparcie 

wierzę, że moje życie się nareszcie   odmieni.. 

Cierpię na mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe, dlatego poruszam się na wózku 

inwalidzkim. Cechą charakterystyczną mózgowego porażenia dziecięcego jest postępująca patologia 

mięśniowo-szkieletowa.  

Mówiąc prościej, bez odpowiednich ćwiczeń  następuje zanik mięśni, pogarsza się utlenienie całego 

organizmu, zabiegi i ćwiczenia pozwalają na poprawę całej koordynacji ruchowej, z którą mam 

największe problemy. By móc to osiągnąć muszę jeździć na turnusy rehabilitacyjne.  

 Jeden turnus to wydatek 5000 zł. W moim wieku już bardzo  trudno uzyskać dofinansowanie.  

PFROM maksymalne dofinansowuje 1600 zł raz na 2 lata. Jestem pełen nadziei, że dzięki Waszej 

pomocy uda mi się wiele osiągnąć i zacznę normalnie żyć chwili obecnej dodatkowo zbieram 

fundusze na zakup najnowocześniejszego urządzenia do redukcji chodu jakim jest EGZOSZKIELET. Jest 

to amerykański wynalazek, który zrewolucjonizował świat fizjoterapii neurologicznej.  

Działa tam, gdzie zawodzą ludzkie mięśnie. Koszt urządzenia wynosi aż 6180 tysięcy zł z podatkiem 

VAT. Niestety nie stać mnie na taki zakup z własnych środków, stąd zwracam się do Was ludzi dobrej  

woli o wsparcie finansowe - liczy się każda złotówka! potrzebny jest zakup Egzoszkieletu to dziś 

najnowocześniejsze  urządzenie oferujące skuteczną rehabilitację i nadzieję na  szybszy powrót do 

zdrowia. 

 

Amerykański wynalazek, który zrewolucjonizował świat  fizjoterapii neurologicznej. To nowoczesne 

urządzenie do rehabilitacji ma swoje korzenie w  technologii wojskowej. 

EGZO nie jest może kuloodporny jak pancerz Iron Man'a, ale za  to pomocny wszędzie tam, gdzie 

zawodzą ludzkie mięśnie. Urządzenie pozwala osobom z przerwanym rdzeniem kręgowym   ćwiczyć 

w oczekiwaniu na moment w którym będzie już możliwe zrekonstruowanie uszkodzonego 

kręgosłupa. chodu ... 

Koszt  urządzenia wynosi 618 tys. zł .z podatkiem Vat. Nie stać mnie na zakup egzoszkieletu z 

własnych środków , stąd zwracam się o prośbę do ludzi o wielkich sercach. 

Będę Państwu niezmiernie wdzięczny za wsparcie finansowe, gdyż moje skromne środki nie pozwalają 

mi na zakup . EGZOSZKIELETU           

 

Z wyrazami szacunku 

                                               Adam  

 

więcej informacji http://projektekso.pl/?page_id=18 Z wyrazami szacunku Adam 

 

Fundacja http://dzieciom.pl/podopieczni/11770 

 

http://projektekso.pl/?page_id=18
http://dzieciom.pl/podopieczni/11770


Przekaż 1% podatku 

 

W formularzu PIT wpisz numer: 

KRS 0000037904 

 

W rubryce "Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%" podaj: 

11770 Popławski Adam Piotr 

 

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". 

Wpłaty prosimy kierować na konto: 

 

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" 

 

Bank BPH S.A. 

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

 

Tytułem: 

11770 Popławski Adam Piotr darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 

 

 

ul. Łomiańska 5 

01-685 Warszawa 

tel. 22 833 88 88 

faks 22 833 31 00 

 

e-mail: fundacja@dzieciom.pl 

 

mailto:fundacja@dzieciom.pl

