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Ponownie zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w rehabilitacji i leczeniu naszego Synka
Maciusia Zawiślaka (ur. 24.02.2005r.). Wsparcie finansowe z Państwa strony jest niezbędne dla ratowania zdrowia
naszego Synka, kontynuowania rehabilitacji i terapii. Maciuś jest dzieckiem ze zdiagnozowanym
autyzmem dziecięcym od 3-go roku życia.
W dalszym ciągu u naszego Syna występują zaburzenia w sferze: emocji, mowy i komunikacji z otoczeniem.
Maciuś wymaga ciągłej pomocy psychologa, rehabilitanta i logopedy. Niestety większość konsultacji ze
specjalistami ma charakter prywatny. W procesie rehabilitacji wskazana jest terapia behawioralna, integracja
sensoryczna, hipoterapia oraz inne formy pracy z dziećmi autystycznymi w tym kosztowne turnusy rehabilitacyjne.
Jednocześnie chcielibyśmy serdecznie podziękować za wsparcie finansowe udzielone w 2011 roku.
Maciuś uczestniczył w turnusie delfinoterapii, 3-krotnie brał udział w dziesięciodniowych zabiegach
mikropolaryzacji we Wrocławiu, uczestniczył w turnusie rehabilitacyjnym dla dzieci autystycznych.
Dzięki Państwa pomocy Maciuś małymi kroczkami zaczyna coraz lepiej funkcjonować,
zauważalne są znaczne postępy w rozwoju mowy dziecka, poprawia się komunikacja z otoczeniem.
„Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść o Maciusiu” to książka, którą napisałam o swoim Synku.
Zostanie ona wydana w 2012 roku przez Wydawnictwo Impuls w Krakowie. Książkę tą dedykowałam
Maciusiowi, mojej rodzinie, wszystkim specjalistom i wszystkim ludziom znanym i nieznanym, którzy
otworzyli swoje serca na potrzeby mojego Synka.
Chcąc pomóc Maciusiowi w jego dalszej walce o zdrowie - postanowiliśmy zwrócić się do Państwa
z ponowną prośbą o pomoc w rehabilitacji naszego Synka.

Jeżeli zechcą Państwo podarowac Maciusiowi 1% podatku prosimy podać dokładne dane Fundacji:
numer KRS Fundacji: 0000037904
W PIT w polu „Informacje uzupełniające”: 5584 Zawiślak Maciej
W przypadku darowizny - wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
01-685 Warszawa, ul. Łomińska 5

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
z dopiskiem: 5584 Zawiślak Maciej - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

,
DZIĘKUJEMY ZA POMOC I STWORZENIE SZANSY DZIECKA NA SAMODZIELNOŚĆ
Kontakt: m.zawislak@op.pl
tel. 603 874 640

Beata i Marek Zawislak

