APEL O POMOC

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zwraca się z gorącą
prośbą o pomoc dla Wojciecha Kowalczyka. Wojtek urodził się z rdzeniowym zanikiem mięśni
SMA typu1. Nigdy nie chodził ale nawet na chwile nie porzucił nadziei że będzie inaczej. Mimo tak
ciężkiej choroby nie poddaje się. Liceum ukończył z wyróżnieniem, ale choroba uniemożliwiła mu
dalsze kontynuowanie nauki. Nie jest zgorzkniały, bo wierzy że pozytywne myślenie ma ogromny
sens. Największą pasją Wojtka jest muzyka. Kocha śpiewanie i to jest też metoda rehabilitacji,
poprawia wydolność płuc ponieważ musi być wspomagany respiratorem. Nadzieją Wojtka jest
Terapia Genowa ChariSMA AveXis i lek NUSINERSEN Biogen nad którym zakończono
pozytywnie badania kliniczne. Lek podany choremu jest w stanie zatrzymać i odwrócić postęp
śmiertelnej choroby SMA!!! Wojtek ma nadzieję że wyzdrowieje, będzie samodzielnie jeść,
oddychać przez sen, poruszać się. Do tego konieczne są leki, specjalna dieta i intensywna
rehabilitacja. Jest to niezwykle kosztowne. Jego determinacja może pomóc innym chorym.
Szukamy więc przyjaciół, którzy wsparliby Wojtka w walce z chorobą. „Chciałbym dzielić się z
innymi swoją pozytywną energią” powiedział Wojtek w Sprawie dla Reportera Elżbiety
Jaworowicz TVP1.
Wierzymy że się uda, dzięki Wam możemy Pokonać SMA !!!
Mamy nadzieję, że Państwo Pomożecie – uda się uratować zdrowie i życie Wojtka.
Każda złotówka jest bezcenna!!! Dlatego zwracamy się do ludzi dobrego serca z wielką prośbą o
wsparcie w walce z chorobą i pomoc w pokonaniu SMA – rdzeniowego zaniku mięśni. Każda,
nawet najmniejsza suma ofiarowana przez Państwa będzie przyjęta z ogromną wdzięcznością.
Z wyrazami Fundacja wraz Rodzicami

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Alior Bank S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem: 13830 Kowalczyk Wojciech– darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Można też przekazać 1% podatku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać:
KRS: 0000037904,
a w polu "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”: 13830 Kowalczyk Wojciech
Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT na przekazanie swoich danych organizacji pożytku
publicznego.
dzieciom.pl/podopieczni/13830
www.pokonacsma.pl

