
Apel o pomoc dla Natalki 
 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% z 

podatku na leczenie i rehabilitację naszej 

ukochanej córeczki Natalii. 

Natalka od urodzenia cierpi na najcięższą 

postać mózgowego porażenia dziecięcego- 

porażenie czterokończynowe spastyczne 

oraz padaczkę. Jest to wynik przebytej 

SEPSY w okresie okołoporodowym, podczas 

której doszło do poważnego i 

nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. W 

październiku 2013 r.  nasza córeczka 

skończyła 4 latka. Jest śliczną, pogodną i 

wesołą dziewczynką. Niestety pomimo 

codziennych zabiegów rehabilitacyjnych nadal nie chodzi. Stwierdzono u niej również  znaczne 

opóźnienie w rozwoju umysłowym, którego objawem jest m.in. brak mowy.  Nasza córeczka wymaga 

stałej opieki ortopedy, neurologa, logopedy, okulisty, psychologa, pedagoga specjalnego, lekarza 

rehabilitacji oraz fizjoterapeutów. Aby jej stan uległ poprawie potrzebna jest dalsza intensywna, 

wielokierunkowa i kosztowna rehabilitacja oraz zakup niestety bardzo drogiego sprzętu 

rehabilitacyjnego. Sam zakup ortez, które muszą być wymieniane ze względu na rosnącą stopę co 9-12 

miesięcy, to koszt od 4000 do 8000 zł. Pomoc, na jaką możemy liczyć ze strony NFZ, jest 

niewystarczająca  (niewielka liczba zabiegów refundowanych, niskie kwoty refundacji na zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego). Jesteśmy więc zmuszeni do korzystania z prywatnych ośrodków rehabilitacyjnych. 

Oczywiście w miarę naszych możliwości finansowych. 

Jeśli los naszej córeczki nie jest Państwu obojętny i chcielibyście wesprzeć nas finansowo, można to 

uczynić za pośrednictwem Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”, która ma status organizacji pożytku 

publicznego ( www.dzieciom.pl ). Naprawdę liczy się każda przysłowiowa złotówka. Dzięki uzbieranym 

środkom finansowym, które przeznaczymy na dalszą rehabilitację i zakup niezbędnego sprzętu 

rehabilitacyjnego, nasza córeczka będzie miała szanse na dalszy rozwój oraz szczęśliwsze życie. 

Aby przekazać 1% podatku dla Natalki, wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce „WNIOSEK 

O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO (OPP)”, wpisać: KRS 0000037904, a w polu „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”: 

 „10725 Borowska  Natalia Wiktoria” (dopisek jest bardzo ważny!) 

W każdym momencie można również przekazać dowolną darowiznę na leczenie naszej córeczki. 

Oto potrzebne dane do jej przekazania: 

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

nr konta w Banku BPH S.A. : 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 
tytułem: 10725 Borowska Natalia Wiktoria - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 
 
Z góry serdecznie dziękujemy tym, którzy zechcą nas wesprzeć w tej trudnej dla nas sytuacji. 

Joanna i Mariusz Borowscy wraz z Natalką 

 

Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT na przekazanie swoich danych 

organizacji pożytku publicznego – dzięki temu będziemy wiedzieli, kto udzielił wsparcia 

podopiecznym Fundacji. 

http://www.dzieciom.pl/

