D. R. Komander
Świętochłowice 41-600
ul. Wiśniowa 8a/6
Tel. 603 574 961

Szanowni Państwo
Jesteśmy rodzicami cudownego chłopca, Mirona Komander.
Mironek w tym roku ukoń czył 13 lat, chodzi do szkoły specjalnej i jest bardzo wesołym
dzieckiem. Nasz synek wymaga jednak specjalnej opieki, posiada wadę genetyczną: zespó ł Downa,
skomplikowaną wadę serca (jest po trzech operacjach), nadciśnienie płucne, niedoczynność tarczycy,
niedosłuch, ma zrośnięte dwa paluszki prawej ręki, jest wiotki, mó wi niewyraźnie, jednak to nie
umniejsza jego chęci do życia, kontaktu z ró wieśnikami, chęci zabawy. By mó c jak najlepiej rozwinąć
umiejętności przystosowawcze Mironka, wymagana jest systematyczna praca nas-rodzicó w oraz
specjalistó w. W związku z czym staramy się zapewnić synkowi codzienne leki kardiologiczne,
endokrynologiczne, odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny (np. wibrator logopedyczny, buty
ortopedyczne), specjalistyczne zajęcia z logopedą, oligofrenopedagogiem, a także hipoterapię.
Staramy się ró wnież o uczestnictwo raz do roku w turnusie rehabilitacyjnym, któ ry przynosi z czasem
spore efekty w rozwoju Mirona. Wszystko to wymaga jednak dużych nakładó w finansowych, któ re
stanowią wielki problem w codziennym funkcjonowaniu naszej rodziny (po porodzie mama Dorota
musiała zrezygnować z zatrudnienia, gdyż Miron wymaga stałego wspó łudziału w zaspokojeniu jego
podstawowych potrzeb).
Kochamy synka, dlatego w jego imieniu pragniemy zwró cić się do Pań stwa z apelem o wszelką
pomoc finansową, w zamian obiecując swó j codzienny trud w poprawie samodzielnego
funkcjonowania Mirona. Chętnie udzielimy wszelkich informacji na temat syna, podzielimy się jego
sukcesami, udowodnimy sens naszych starań .

Z gó ry dziękujemy za okazane serce.
Z poważaniem,

Podajemy nr konta, na które można wpłacać darowiznę:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
UL. ŁOMIAŃSKA 5
01-685 WARSZAWA
BANK BPH SA. O/WARSZAWA
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Z dopiskiem: 10682 Komander Miron -darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać dane:
KRS: 0000037904, cel szczegółowy 1%: 10682 Komander Miron

