Proszę o pomoc
dla mojego synka Wiktorka
Od czterech lat jestem wdową samotnie wychowującą dwójkę dzieci, córeczkę i synka w wieku 7 lat,
który choruje na autyzm. Jest to choroba, która sprawia, że synek mój żyje we własnym świecie. Wiktorek nie
mówi, ma problemy z wyrażaniem swoich potrzeb i emocji. Wiktorek ma uszkodzone receptory sensoryczne, które
mają wpływ na wzrok, słuch, smak, węch i dotyk. Synek mój musi cały czas korzystać ze specjalistycznej terapii
medycznej i specjalistycznej terapii edukacyjnej, które są bardzo kosztowne. Terapie te są niezbędne i pozwalają
prowadzić skuteczną walkę z chorobą.
Wiktorek od 5 miesiąca życia nosi okulary ponieważ ma zeza rozbieżnego i nadwzroczność.
W najbliższym czasie Wiktorek będzie musiał być operowany aby usunąć zeza w prawym i lewym oku.
Wiktorek jest synkiem Pawła Wójcika – pracownika spawalni, który trzy lata temu udając się do pracy zmarł na atak
serca na terenie zakładu Volkswagen Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu.
Sama nie jestem w stanie finansować leczenia mojego synka.
Mam nadzieję, że z Państwa pomocą uda mi się zminimalizować skutki choroby Wiktorka i doprowadzić do stanu, w
którym Wiktorek zacznie żyć w świecie, w którym my żyjemy, czyli bez problemów będzie mógł wykonywać życiowe
czynności, które wykonuje każdy z nas jak również będzie mógł uczęszczać do normalnej szkoły.
Uprzejmie proszę kierować wpłaty darowizn na konto ;
Fundacja Dzieciom „ Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5. 01-685 Warszawa
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem : 25050 Wójcik Wiktor Poznań – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Dane potrzebne do przekazania 1 % podatku
Fundacja Dzieciom „ Zdążyć z Pomocą” KRS 0000037904
Cel szczegółowy : 25050 Wójcik Wiktor Poznań
Za każdą pomoc serdecznie dziękuję
Izabela Wójcik
wiktor@wiktor.info.pl
Darowiznę wpłacić możecie Państwo na poczcie, w banku, przelewem a także za pomocą karty płatniczej wchodząc na stronę
fundacji pod adres : https://dzieciom.pl/podopieczni/25050
Na odwrocie tej kartki znajdziecie Państwo :
• zaadresowany już blankiet, który możecie Państwo użyć do wpłacenia na poczcie lub w banku kwoty darowizny, jeśli
zdecydujecie się Państwo przekazać dla Wiktorka jakąś kwotę
oraz
• wzór wypełnienia PIT-u w przypadku, jeśli zdecydujecie się Państwo przekazać dla Wiktorka 1 % podatku

ZAPRASZAM NA STRONĘ WIKTORA pod adresem : www.wiktor.info.pl

Jak przekazać 1% podatku?
Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), proszę
wpisać : KRS: 0000037904. Kwotę równą jednemu procentowi, cel szczegółowy 1 %, wyrażenie zgody
Po wpisaniu w/w informacji do odpowiednich rubryk, Urząd Skarbowy sam zajmie się wykonaniem przelewu.
Wzór wypełnienia np. dla druku PIT - 37

1 % podatku możecie Państwo przekazać będąc pracownikami, przedsiębiorcami jak również
rencistami i emerytami. Wystarczy wypełnić PIT-OP i złożyć ten PIT-OP w urzędzie skarbowym lub wysyłać
ten PIT-OP listem poleconym do urzędu skarbowego pod który Państwo podlegacie.

Wzór wypełnienia PIT-OP na internetowej stronie Wiktora : www.wiktor.info.pl
ZAPRASZAM NA STRONĘ WIKTORA pod adresem : www.wiktor.info.pl

