Jesteśmy szczęśliwymi rodzicami. Nasz syn, Józio ma trzy i pół
roku i jest WYJĄTKOWY. Jest bystrym, wesołym chłopcem,
chętnie się uczy, ale mówi tylko kilka słów.
Nie wiedzieliśmy jednak, dlaczego jako rodzice nie możemy
się w pełni porozumiewać z naszym synkiem. Zwykłe w
przypadku innych dzieci zachowania, u naszego Józia nie
występują, albo są słabe.
Józio przed ukończeniem 2-go roku życia mówił pojedyncze
słowa, reagował na to, co się do niego mówi. Później słowa
zniknęły, reakcje na naszą mowę stały się dużo słabsze. Przestał
wskazywać rzeczy paluszkiem i zaczął reagować lękiem i histerią
na kontakt z innymi dziećmi, ludźmi.
Niecały rok temu zdiagnozowano u Józia autyzm.
Ta diagnoza - spektrum autyzmu dziecięcego dała nam
kierunek co robić, jak działać.
Józio obecnie chodzi do przedszkola terapeutycznego dla
dzieci z tego typu zaburzeniami. Uczęszcza również na
dodatkowe zajęcia terapeutyczne i logopedyczne.
Szeroko pojęta terapia to zadanie dla Józia i dla nas, rodziców
na kolejne lata. Widzimy postępy, jakie robi nasz synek. Częściej
patrzy nam w oczy, zaczyna mówić pojedyncze słowa, lepiej
reaguje na to, co się do niego mówi. Zdobywa kolejne
umiejętności.
Korzystanie z pomocy dobrych pedagogów, terapeutów w
przedszkolu i po za nim jest niezbędne i sporo kosztuje. Korzystamy również z konsultacji lekarzy
specjalistów, dietetyków. Dlatego prosimy o pomoc finansową.
Jeśli ktoś chciałby wspomagać terapię Józia, jest to możliwe na kilka sposobów:
- można przekazać 1% podatku,
nr KRS Fundacji: KRS: 0000326128
Cel szczegółowy: 330 - Józef Duchovski
- można przekazać jednorazową darowiznę
- można również co miesiąc wpłacać określoną kwotę przez stałe zlecenie w banku na konto Fundacji
Silentio
Numer konta dla darowizn:
78 1240 1125 1111 0010 2835 9305
Tytułem: darowizna na pomoc i ochronę zdrowia: 330 - Józef Duchovski
Każda kwota będzie przez nas mile widziana, potrzebujemy pomocy.

Za każdą pomoc będziemy bardzo wdzięczni, bo to przybliża nas do sukcesu, jakim będzie samodzielne
i szczęśliwe funkcjonowanie naszego synka w przyszłości.
Pozdrawiamy,
Kasia, Paweł i Józio

PS.
Fundacja będzie dysponowała fakturami, które udokumentują nasze wydatki poniesione na
rehabilitację Józia.

Fundacja pomocy osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom "SILENTIO"
ul. Jagielska 57 B
02-886 Warszawa
KRS 000326128 (OPP)

http://www.silentio.org.pl
tel: 609 777 969
(Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy)
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego
1% Twojego podatku to 100% szansy dla autystycznych dzieci!
Dzisiaj pomagasz Ty, jutro pomogą Tobie...

http://www.silentio.org.pl
https://www.facebook.com/FundacjaSILENTIO

