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Lubin
Alicja Jałosińska 7-letnia lubinianka podopieczna Fundacji „Na
ratunek dzieciom z Dolnego Śląska” otrzymała wózek inwalidzki, do
zakupu którego przyczynili się hojni mieszkańcy Legnicy i Lubina.
Darczyńcy, w trakcie koncertu charytatywnego na, którym w
kwietniu br., w Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy wystąpił Janusz
Radek , otworzyli nie tylko swoje serca, ale przede wszystkim
portfele. Dzięki temu Ala otrzymała wózek, w pełni dostosowany do
jej indywidualnych potrzeb.
Zakup takiego wózka to wydatek rzędu dziewięciu tysięcy zł. – Gdy
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia i Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie okazało się za małe, fundacja
zorganizowała koncert charytatywny. Za cel wyznaczając sobie
zebranie 5200 zł, gdyż właśnie takiej sumy brakowało. Jak się
okazało dokładnie taka suma została zebrana ze sprzedaży
cegiełek i zbiórki do puszek. Ala na odbiór wózka Alicja musiała
jednak czekać prawie 6 miesięcy, gdyż był on robiony na
zamówienie i wymagał dokładnych przymiarek, tak aby spełnił
wszystkie indywidualne potrzeby dziecka. - mówi prezes Fundacji.
- Korzystając z okazji chcę podziękować wszystkim darczyńcom z,
Lubina, Legnicy, Polkowic i pozostałych rejonów Zagłębia
Miedziowego, którzy przekazali fundacji 1 % swojego podatku dochodowego. Dzięki ich hojności na zakup sprzętu
rehabilitacyjnego, dofinansowanie drogich terapii i turnusów rehabilitacyjnych dla naszych podopiecznych będziemy mogli
przeznaczyć dodatkowe 40 tys. zł. (czterdzieści tysięcy). – dodaje Krzysztof Dereń prezes fundacji.
Ali oraz pozostałym podopiecznym fundacji można pomóc wpłacając darowizny na konto: Credit Agricole 53 1940 1076
3080 2634 0000 0000
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