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"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr,                                     
które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się 
dzieli z innymi.” 

Jan Paweł II 
 

 

Chcielibyśmy prosić Państwa o przekazanie Wiktorii 1% 
swojego podatku. Z możliwości pozyskiwania środków na leczenie i 
rehabilitację w tej formie korzystamy już trzeci rok. Ostatnio zebrane 
środki pozwoliły nam na zakup wózka dla Wiktorii oraz zapewnienie 
codziennej rehabilitacji, dlatego dziękujemy tym, którzy nas wspierają 
poprzez zbiórkę 1% podatku. 

Wiktoria urodziła się 1 września 2009r., w 29 tygodniu ciąży z 
wrodzoną toksoplazmozą, która nie została ujawniona, kiedy jeszcze 
była pod sercem mamusi. Choroba ta spowodowała wodogłowie oraz 
bardzo duże i nieodwracalne zniszczenia w mózgu Wiktorii. Do tej pory 
nie siedzi samodzielnie, nie mówi, wymaga całodobowej opieki. Ma 
napady padaczki. Choroba uszkodziła dodatkowo narząd wzroku. 
Toksoplazmoza wrodzona pozbawiła naszą córkę możliwości 
normalnego, zdrowego życia.  

W ciągu ostatniego roku 10 miesięcy Wiktoria spędziła w 
szpitalu na oddziale neurochirurgii w IZCMP w Łodzi. Po powrocie 
zaczęliśmy intensywną rehabilitację metodą NDT-Bobath oraz Vojty, 
aby choć trochę nadrobić stracony czas.  Dzięki tym ćwiczeniom 
Wiktoria coraz lepiej trzyma głowę, jednak do samodzielnego siedzenia 
jeszcze daleka droga. Ponadto Wiktoria pracuje z psychologiem, 
logopedą oraz korzysta z terapii wczesnego wspomagania w Ośrodku 
Dzieci Niedowidzących w Łodzi, gdzie pracujemy nad poprawą wzroku 
oraz mamy zajęcia z integracji sensorycznej. 

Każdy dzień naszej córeczki to ciągła rehabilitacja i walka, aby 
była choć trochę samodzielna. Każda chwila spędzona razem 
uświadamia nam, jak Wielkie Szczęście mamy mając Wiktorię. Każdy 
jej uśmiech i każdy postęp w rehabilitacji pokazuje nam, że warto 
walczyć z całych sił i do samego końca o Szczęście dla naszej Wiktorii. 
 

 
Zwracam się do Państwa, do Ciebie z prośbą, Abyś rozważył możliwość 

przekazania 1% Twojego podatku dochodowego dla mnie, wystarczy w PIT wpisać: 
 

Nr Krajowego Rejestru Sądowego     0000037904 
W rubryce „Cel szczegółowy 1%” wpisujemy:   11666 Chenczke Wiktoria Dominika – bardzo ważne. 

  wzór 

 
Inny sposób wpłaty: 

Jeżeli chcecie Państwo wpłacić środki pieniężne na rzecz Wiktorii i jej rehabilitację, 
możecie dokonać przelewu w dogodnym dla Was momencie ze środków własnych na niżej podane konto: 

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

   15 1060 0076 0000 3310 0018 2615  
dopiskiem: 11666 Chenczke Wiktoria Dominika - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 

DZIĘKUJEMY !!! 

11666 Chenczke Wiktoria Dominika x 

Kwota 
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