
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  To	  	  jest	  	  mój	  	  syn	  Konrad,	  nie	  dawno	  	  skończył	  	  10	  	  lat.	  

Jest	  	  on	  dzieckiem	  z	  	  autyzmem.	  Jego	  	  świat	  	  różni	  się	  	  od	  	  świata	  	  każdego	  	  zdrowego	  człowieka	  	  
i	  jest	  	  niezrozumiały	  dla	  	  większości	  społeczeństwa,	  gdyż	  	  na	  	  pierwszy	  rzut	  	  oka	  	  wygląda	  	  na	  	  zdrowego	  

chłopca.	  

Pomagam	  	  synowi	  	  na	  ile	  	  potrafię	  	  by	  umożliwić	  	  mu	  w	  	  miarę	  	  normalne	  	  funkcjonowanie,	  	  aby	  	  
każde	  	  wyjście	  	  z	  	  domu	  	  nie	  	  było	  	  stresem	  i	  masą	  	  bombardujących	  	  go	  	  bodźców	  oraz	  	  masą	  uwag	  	  ze	  	  
strony	  	  ludzi	  ”jakie	  	  to	  niegrzeczne	  	  dziecko”	  ,”nie	  potrafi	  się	  	  zachować”	  ,”taki	  	  duży,	  	  a	  	  nie	  	  potrafi	  	  

odpowiedzieć”	  itd...	  	  gdzie	  	  złe	  	  zachowanie	  	  nie	  wynika	  z	  braku	  	  wychowania	  	  i	  	  kultury	  	  lecz	  z	  choroby.	  

Konrad	  	  potrzebuje	  	  terapii	  szeroko	  ukierunkowanej,	  między	  innymi:	  zajęć	  	  sensorycznych,	  które	  	  
pomagają	  	  mu	  	  kontrolować	  	  swoje	  	  ciało,	  odczuwać	  	  je	  	  odpowiednio,	  	  gdyż	  	  	  syn	  ma	  	  zaburzenia	  	  czucia	  	  
głębokiego	  oraz	  	  nadwrażliwość	  	  dotykową	  	  dłoni	  w	  	  gorszych	  	  dniach	  całego	  	  ciała;	  	  zajęć	  z	  	  kinezjologii-‐	  
są	  to	  masaże,	  które	  	  przyczyniają	  	  się	  	  do	  	  wyciszania	  	  złych	  	  zachowań,	  tików,	  wspomagają	  naukę	  	  pisania	  	  

i	  	  czytania	  	  oraz	  	  mowy;	  zajęć	  z	  neurologopedą-‐	  syn	  ma	  problemy	  	  z	  	  mówieniem	  	  i	  	  potrzebuje	  dużo	  	  
ćwiczeń	  by	  uaktywnić	  	  mowę,	  	  oraz	  	  zajęć	  	  z	  psychologiem,	  który	  	  prowadzi	  zajęcia	  	  metodą	  Aba-‐

behawioralną.	  Wszystkie	  	  te	  	  zajęcia	  	  są	  	  niestety	  	  płatne	  	  i	  	  nierefundowane.	  Od	  	  około	  czterech	  lat	  na	  	  
powyższe	  	  zajęcia	  	  jeżdżę	  	  z	  	  synem	  	  do	  Płocka	  ,	  gdyż	  	  znajduję	  	  się	  	  tam	  	  najbliższa	  	  placówka	  	  dla	  dzieci	  	  z	  	  
autyzmem	  	  prowadząca	  	  tak	  szeroki	  	  zakres	  	  terapii.	  Oprócz	  	  kosztów	  	  związanych	  	  z	  terapią	  	  dochodzą	  	  

koszty	  	  dojazdu,	  które	  	  również	  	  są	  	  nie	  	  małe.	  	  

Zwracam	  się	  do	  Państwa	  	  z	  wielką	  	  prośbą	  	  o	  	  wsparcie	  	  finansowe	  	  i	  przekazanie	  	  
swojego	  	  1%	  	  podatku	  	  	  na	  rzecz	  	  terapii	  	  Konradka.	  

Z	  	  góry	  	  dziękuje	  	  za	  	  każdą	  	  okazaną,	  	  najmniejszą	  	  pomoc.	  

Dane	  	  do	  	  wpłat	  	  darowizn:	  

FUNDACJA	  	  DZIECIOM	  „ZDĄŻYĆ	  	  Z	  POMOCĄ”	  

ul.Łomiańska5	  	  01-‐685	  Warszawa	  

15	  1060	  0076	  0000	  3310	  0018	  2615	  

Tytułem:	  15610	  Konrad	  	  GAŁUSZA	  -‐	  darowizna	  na	  pomoc	  	  i	  ochronę	  	  zdrowia	  

Aby	  	  przekazać	  	  1%	  	  podatku,	  wystarczy	  w	  	  rozliczeniu	  	  rocznym,	  w	  	  rubryce	  ”WNIOSEK	  O	  PRZEKAZANIE	  
1%	  PODATKU	  NALEŻNEGO	  	  NA	  REZCZ	  	  ORGANIZACJI	  POŻYTKU	  	  PUBLICZNEGO	  

(OPP)”,	  wpisać:	  KRS	  0000037904,	  a	  w	  polu	  ”Informacje	  	  uzupełniające”:	  15610	  Konrad	  GAŁUSZA	  

	  


