
WIELKI SUKCES AKCJI CHARYTATYWNEJ W NASZEJ SZKOLE 

 

WIELE SERC, JEDNO BICIE. 

 

          W dniu 29.V.2012 została przeprowadzona w naszej szkole akcja charytatywna, której 

głównym celem było zbieranie funduszy dla Wiktora na rehabilitację i terapię. Już od rana 

uczniowie SP i GIM sprzedawali upieczone przez rodziców ciasta. Oprócz możliwości 

zajadania się słodkościami można było wziąć udział w loterii, w której każdy los wygrywał. 

Dodatkowo dużym zainteresowaniem szczególnie wśród rodziców cieszyło się stoisko , przy 

którym można było kupić apteczki samochodowe i koszulki z turnieju Elbasket. 

        W tym dniu odbyła się również dyskoteka pod hasłem ”Euro 2012”, podczas której 

zbierano symboliczną kwotę na ten szczytny cel. W trakcie imprezy został przeprowadzony 

konkurs na najciekawszy strój w barwach narodowych Polski. Uczniowie, którzy wykazali się 

kreatywnością i pomysłowością otrzymali słodkie nagrody wręczone przez panią dyrektor 

Mariolę Hajdukonis a ufundowane przez UKS „Jar”.  

        W dniu 31.V.2012 odbywały się zebrania z rodzicami i w tym czasie uczniowie z 

samorządu uczniowskiego zbierali do puszek „drobniaki” od rodziców.  

     Wszyscy pewnie będą zaskoczeni tą informacją, że łącznie uzbieraliśmy 2415,42zł.     

Szczególne podziękowania dla Samorządu Uczniowskiego i pań Grażyny Lefelbajn i Bożeny 

Balbuzy . 

 

 

   Magdalena Kołacka  

 

 

 

 

Poniżej informacje o Wiktorze: 

Jest bardzo pogodnym, ciekawym świata chłopcem, jednak mocno opóźnionym 

psychoruchowo. U Wiktora zdiagnozowano bardzo rzadką chorobę genetyczna – 

mikrodelecja 22q13.3 ( zespół Phelana - McDermida – 6 dzieci chorych w Polsce, 600 na 

świecie) Wpływa ona na globalne opóźnienie rozwoju i zaburzenia metaboliczne.  

Wiktor chodzi do przedszkola specjalnego, gdzie ma terapie, zajęcia w OREW-ie, wymaga 

intensywnej, codziennej i specjalistycznej rehabilitacji prowadzonej przez: 

 - logopedę (neurologopedę) 

-  psychologa 

-  pedagoga 

-  terapeutę integracji sensorycznej 

-  rehabilitanta ruchowego 

-  dogoterapeutę 

Potrzebne są również turnusy rehabilitacyjne- minimum dwa w roku.  

Leczenie powoli przynosi widoczne efekty- chłopiec zaczął rosnąć, koncentrować się na 

około 5 minut, ruszył rozwój poznawczy, pojawiło się naśladownictwo,  choć nadal nie mówi, 

to próbuje porozumiewać się pozawerbalnie, wciąż jednak nie dorównuje rozwojem 

rówieśnikom. 

. Wiktor jest jeszcze w okresie szybkiego rozwoju, można dużo zdziałać, ale niesie to ze sobą 

duże nakłady finansowe.  

Wszystkim, którzy chcieliby pomóc Wiktorowi w żmudnej walce o samodzielność będziemy 

bardzo wdzięczni. 

  



Dowolne kwoty proszę kierować na konto:  

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" 

ul. Łomiańska 5 

01-685 Warszawa  

Bank BPH S.A. O/Warszawa 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

(Dla wpłat z zagranicy należy podać kod swift (BIC): BPHKPLPK 

Koniecznie z dopiskiem: 14857 Skowron Wiktor darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 
  
Możesz również pomóc przekazując swój 1 % podatku: 

NR KRS: 0000037904  

w pozycji cel szczegółowy proszę koniecznie wpisać: 14857 Skowron Wiktor 

  

  

  

 

        Dziękujemy 

  

        Beata i Sławomir Skowron 
        Email: skowronek188@wp.pl 
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