„ Najpiękniej jest
świadczyć dobrodziejstwa tym,
którzy się nam
odwdzięczyć nie mogą.”

ROZLCZ SIĘ SERCEM
Przekaż nam swój 1% podatku
Szanowni Państwo !
Kolejny raz zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej działalności na rzecz niepełnosprawnych
dzieci poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego dla naszego Stowarzyszenia.
W tym roku wypełniając PIT – wystarczy wpisać (w odpowiedniej rubryce) numer KRS oraz
kwotę. Pieniądze na konto wybranej przez Państwa organizacji przekaże urząd skarbowy.
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „KUBUŚ ” powstało z inicjatywy rodziców
dzieci niepełnosprawnych w 2003 r. Misją przewodnią naszej organizacji jest poprawa, jakości
życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin i przeciwdziałanie wyizolowaniu ze społeczeństwa.
Szukając możliwości rozwoju podejmujemy inicjatywy przekonani, że tylko systematyczne
działania mogą pomóc niepełnosprawnym wejść w życie społeczne. Praca, którą prowadzimy jest
nadzieją dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
W chwili obecnej opieką terapeutyczną i rehabilitacyjną objętych jest 22 podopiecznych z
niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną ( porażenie mózgowe, autyzm, zespół Downa,
epilepsja, upośledzenie umysłowe). Dla naszych dzieci w siedzibie Stowarzyszenia w Długiej
Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53 prowadzimy warsztaty plastyczne, muzykoterapię, logopedię i
zajęcia rewalidacyjne, fizjoterapię. Organizujemy wycieczki i spotkania integracyjne. Wszystkie
działania Stowarzyszenia są finansowane ze środków własnych (składki członkowskie), sponsorów
indywidualnych oraz z tytułu darowizn od darczyńców ale przede wszystkim poprzez przekazanie
1% podatku dochodowego jak i na współpracy z władzami Gminy i mieszkańcami.
W 2011 roku z tytułu darowizn 1% Stowarzyszenie pozyskało łączną kwotę 23 tyś. 868 zł.
Pieniądze te przeznaczyliśmy na działalność statutową a w tym między innymi na dofinansowanie
turnusów rehabilitacyjnych, urządzeń do rehabilitacji indywidualnej, wyposażenie świetlicy, oraz
prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych.
Ponieważ nie znamy danych naszych darczyńców i nie możemy wysłać podziękowania
indywidualnego tą drogą składamy serdeczne podziękowanie za okazane nam zaufanie w roku
poprzednimi i wybranie naszej organizacji.
Chcemy też poinformować, że członkowie Stowarzyszenia w tym członkowie Zarządu za swoją
pracę nie są wynagradzani, pracuję charytatywnie.
Jeżeli dotychczas nie wybraliście Państwo organizacji, której chcielibyście przekazać 1%
podatku – wybierzcie „KUBUSIA”.
Wszystkim ofiarodawcom w imieniu dzieci serdecznie dziękujemy.
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