Szanowni Państwo,
Nazywam się Maciuś. Mam 4 latka, a na początku roku 2013 zdiagnozowano u
mnie autyzm.
Autyzm to schorzenie rozwojowe o podłożu neurologicznym które objawia się
trudnościami w mowie, komunikacji (nie tylko werbalnej), okazywaniu emocji i
interakcjach społecznych.
Moi rodzice robią wszystko żeby mi pomóc „powrócić do ich świata”. Dowiedzieli
się ostatnio o metodzie stworzonej po to aby pomagać takim dzieciom jak ja.
Nazywa się ona „Son-Rise”.
Metoda „Son-Rise” wydaje się być inna niż zazwyczaj stosowane metody behawioralne. Zachęca ona do naśladowania (i dołączania
do) czynności dziecka (nawet tych powtarzalnych w nieskończoność – które są charakterystyczne dla autyzmu) zamiast
powstrzymywania ich. Poprzez naśladownictwo i dołączanie, między dzieckiem a rodzicem (terapeutą/wolontariuszem) powstaje
więź, która jest budowana na zasadzie zaufania, szacunku i miłości.
Razem z moimi rodzicami zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku przy rozliczeniu za rok 2014 (do końca
kwietnia 2015) wpisując w zeznanie podatkowe dane Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”:

KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 20699 WESOŁOWSKI MACIEJ
Darowizny można również wpłacić bezpośrednio na konto: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", ul. Łomiańska 5 01-685 Warszawa
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 w treści przelewu: 20699 WESOŁOWSKI MACIEJ - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Zebrane pieniądze będą w 100% przekazane na pokrycie kosztów mojej rehabilitacji i niezbędnej diety (bezmlecznej, bezcukrowej,
bezglutenowej) i potrzebnych suplementów.
Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT
Dziekuję  Macius
na przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego.
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