
Podziękowania 2009

Dziękujemy tym, którzy są z nami.

Dzięki Wam niemożliwe staje się możliwe.

Dziękujemy tym, którzy są przeciwko nam.

Dzięki Wam, możemy bardziej docenić tych będących z nami.
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dzisiaj fundacja zaksięgowała na subkontach dzieci wpływy z 1% za 2008rok
niestety jest to jedna kwota (całkiem pokaźna, na którą składa się prawie 800 wpłat) - a przy niej 

jedynie treść: OPP

 

Ze wzruszeniem i radością pragniemy podziękować za przekazanie 1% 
podatku na rzecz naszego, kochanego aniołka !

 

Dziękujemy  przyjaciołom,  rodzinie  i  przyjaciołom  rodziny,  znajomym  i  nieznajomym, 
sąsiadom tym bliskim i dalszym, osobom, które znają nas dłużej i tym, którzy mieli z nami 
kontakt  przez  chwilę  oraz  tym  anonimowym,  współpracownikom,  ich  rodzinom  i 
znajomym,  dziękujemy  tym,  którzy  nam  kibicują  oraz  tym,  którzy  kolejny  już  raz 
propagowali informację o 1% dla Kubusia. Jeśli o kimś zapomnieliśmy to przepraszamy i 
dziękujemy! 

Dzięki  Waszym  deklaracjom,  kolejny  już  rok  będziemy  mogli  zapewnić  Kubusiowi 
rehabilitację na wysokim poziomie, organizując wielospecjalistyczną opiekę i zajęcia, które 
pozwolą na rozwój psychoruchowy Bubisia. 

Po zeszłorocznej akcji „1% dla Kubusia” – mogliśmy pojechać na turnusy rehabilitacyjne 
do Zabajki2 oraz na Międzynarodowe Turnusy Rehabilitacyjno-Terapeutyczne z „Integracji 
Odruchów Neurosensomotorycznych”. Zakupiliśmy pomocny sprzęt do rehabilitacji Kuby, 
finansowaliśmy  rehabilitację  w  Tczewie,  Ostródzie  i  w  Elblągu.  To  Państwa  wpłaty 
umożliwiły  nam  zorganizowanie  tych  wszystkich  zajęć!  Zapewniamy  Państwa,  że 
miesięczna rehabilitacja Kuby jest procesem złożonym – dlatego bardzo kosztownym. Bez 
Was było by to niemożliwe!.  Każdy dzień to walka o „mikro-postęp” Kubusia.  Dla nas 
ważne jest, że Bubi nie ma świadomości i  poczucia swojej „inności”, którą dostrzegają 
inni!. Najważniejsze, że idziemy do przodu!. 
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2009 rok - zaczęły pojawiać się wpływy 
z 1% podatku:
 

Urząd Skarbowy Łódź - Polesie

Dziendziel Halina

Pierwszy Urząd Skarbowy Zielona Góra

Kęska Lidia

Urząd Skarbowy Łódź -Śródmieście

Urząd Skarbowy Elbląg

Drugi Urząd Skarbowy  Łódź- Górna Łódź

Urząd Skarbowy Iława

Urząd Skarbowy Goleniów

Urząd Skarbowy Ciechanów

Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady

Drugi Urząd Skarbowy Toruń

Urząd Skarbowy Leżajsk

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa -Śródmiescie

Urząd Skarbowy Żuromin

Trzeci Urząd Skarbowy Gdańsk

Pierwszy Urząd Skarbowy Gdynia

Urząd Skarbowy Inowrocław
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