
Szanowni Państwo! 

Chcemy podziękować wszystkim za przekazanie 1% podatku za 2017 rok i darowizn na leczenie i rehabilitację 

naszych niepełnosprawnych dzieci: Basi (zespół Retta) i Karola (dziecięce porażenie mózgowe i autyzm). 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku za rok 2018 na leczenie Basi i Karola. 

dzięki środkom zebranym z 1%  funduszom własnym uczestniczyła turnusach 

rehabilitacyjnych w Zabajce oraz uczestniczyła w prywatnych zajęciach rehabilitacyjnych 

i hipoterapii. Zintensyfikowanie rehabilitacji zostało zalecone przez światowej sławy 

specjalistów w zakresie diagnozowania i leczenia zespołu Retta: prof. Leopolda Curfsa i 

dr. Erica Smeetsa z Rett Expertise Centre (konsultacje w 2016 i 2018 roku) oraz 

specjalistę od rehabilitacji dziewczynek z zespołem Retta, prof. Meira Lotana z Ariel 

University (ponowne konsultacje planowane w 2019). Basia porozumiewa się z nami za 

pomocą urządzenia do komunikacji wzrokiem (PCEyeMobile Mini). Dzięki temu widzimy, 

jaki potencjał intelektualny ma nasze dziecko, wiemy, co czuje i chce nam powiedzieć, 

uczymy się, jak dalej rozwinąć jej umiejętności. Zwiększona liczba rehabilitacji pozwoliła 

na poprawę stabilności, co ułatwia pracę ze specjalistami np. od komunikacji zastępczej. 

Na zajęciach rehabilitacyjnych obserwujemy wyraźne postępy w jej rozwoju fizycznym, 

co - po konsultacji z rehabilitantami - pozwala na rozpoczęcie na urządzeniu innowalk 

nauki chodzenia przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej stabilizacji ciała. Basia 

najbardziej lubi zajęcia hipoterapii: jeździ  konno w pozycji siedzącej, co sprawia jej i osobom z najbliższego 

otoczenia mnóstwo radości. Z uwagi na zagrożenie skoliozą w najbliższym czasie planujemy zakup nowego 

siedziska z funkcją pionizatora, ponieważ z obecnego Basia wyrosła.  

Postępy, jakie poczyniła Basia w roku 2018, uświadomiły nam, że musimy utrzymać rehabilitację i terapię 

na tym samym poziomie, gdyż najważniejsza jest kontynuacja nauki w zakresie komunikacji, dalsza 

rehabilitacja i zakup nowego siedziska z funkcją pionizatora 

miedzy innymi dzięki zebranym środkom z 1%, miał zapewnione turnusy 

rehabilitacyjne i prywatne zajęciach terapeutyczne oraz doskonalenie komunikacji 

z otoczeniem (za pomocą aplikacji Mówik) W tym roku musimy kontynuować 

rehabilitację wspomagającą poprawę postawy (widoczne skutki skoliozy) 

ukierunkowaną na hipoterapię oraz dalsze udoskonalanie komunikacji. Karol rozmawia 

z drugą osobą, wyraża swoje potrzeby i oczekiwania, buduje proste zdania, a nawet się 

kłóci, jak to nastolatek. 

W tej chwili najważniejszą sprawą jest poprawa stanu fizycznego 

(rehabilitacja/turnusy) i umożliwienie dalszego rozwoju umysłowego poprzez zakup 

komputera z oprogramowaniem dopasowanym do możliwości i potrzeb Karola.

Aby wesprzeć leczenie dzieci, należy przekazać 1% podatku na Fundację Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" 
(www.dzieciom.pl) nr  KRS 0000037904. Aby środki finansowe przekazywane Fundacji zostały zaksięgowane 
na koncie dzieci, należy wypełnić w zeznaniu podatkowym część INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. W pozycji 
opisującej cel szczegółowego przekazania 1% należy wpisać: 6410 CZACHOROWSKI KAROL I BARBARA 

Istnieje również możliwość wsparcia leczenia Basi i Karola poprzez przekazanie darowizny na: 
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"  ul. Łomiańska 5 , 01-585 Warszawa 
Nr: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 z dopiskiem: 6410 Czachorowski Karol  i Barbara darowizna na 

pomoc i ochronę zdrowia  
W bieżącym roku planujemy dokonać zakupu sprzętu elektronicznego dla Karola w celu zapewnienia dalszego rozwoju i 

poszerzania możliwości komunikacji z otoczeniem oraz pionizator dla Basi  

Z góry serdecznie dziękuję za przekazanie 1% podatku oraz darowizny na leczenie Karola i Basi. 
 
Beata Kozłowska 506 577 707 
Piotr Czachorowski 510 049 905 
www.dzieciom.pl/podopieczni/6410 
www.dzieciom.pl/podopieczni/23410 
www.pomagamykarolowi.pl 
www.facebook.com/Pomagamy-Karolowi-i-Basi-553877054819168/ 
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