PODZIEKOWANIA ZA DAR 1 % PODATKU DLA DARII
W dniu 29 października 2013r. w siedzibie Fundacji „ViribusUnitis – połączonymi siłami”, odbyło się
uroczyste wręczenie czeku na kwotę zawierającą odpisy 1% podatku na rzecz Darii Cebula. Daria jest
11-letnią mieszkanką Zagórza, która w 2012r. zachorowała na białaczkę. Dziewczynka cały czas
znajduje się pod opieką Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Z uwagi na
trudną sytuację rodziny i dramatyczny stan dziecka, Stowarzyszenie Przyjaciół Zagórza od samego
początku wspiera Darię i jej rodziców. Dzięki wielu ludziom – zwykłym, ale nie zwyczajnym bo o
nadzwyczajnym sercu – udało się do tej pory zdziałać tak wiele. Wśród najbardziej istotnych spraw i
zadań, niezwykle ważnych dla zdrowia i komfortu psychicznego zarówno Darii jak i całej Jej rodziny,
zrealizowanych w okresie choroby należy wymienić: organizację wyjazdów Darii do
wspomnianegoszpitala poprzez zapewnienie transportu kilka razy w miesiącu oraz dodatkowo w
każdym tygodniu transportu na badania do Przychodni Rejonowej do Libiąża, położenie paneli
podłogowych w pokoju Darii (na dotychczasowej wylewce betonowej), wystaranie się o duży upust na
okno do pokoju Darii, a także nawiązanie współpracy z Fundacją ViribusUnitis – połączonymi siłami w
zakresie udostępnienia rachunku bankowego dla potrzeb gromadzenia odpisów z tytułu 1 % podatku
dochodowego.Prowadzone od stycznia do kwietnia 2013r. działania informacyjne w powyższym
zakresie zaowocowały określoną kwotą, którą rodzice Darii mogą przeznaczyć zarówno na leczenie, jak
również na właściwe odżywianie, ubranie i spełnienie innych potrzeb i marzeń dziecka.
Spełniając marzenie Darii, Pan Mieczysław Bolek przeprowadził w okresie wakacji 2013 sesję zdjęciową
dla Darii. W pięknej scenerii, Daria prezentuje się zarówno sama, jak i otoczeniu rodziców oraz
koleżanek i kolegów. Te wspaniałe zdjęcia zostały przez nas wywołane w różnych formatach i wręczone
Darii w formie albumu oraz portretowe oprawione w ramy. Na zdjęciach widać Darię uśmiechniętą i
szczęśliwą ale jednocześnie buzię naznaczoną cierpieniem i straszną chorobą.
Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim ofiarodawcom za tak wspaniały gest. Dzięki Waszej pomocy i
wsparciu świat staje się lepszy, Daria jest szczęśliwsza, a uśmiech dziecka wynagradza wszystko:)Dla tej
rodziny wszystkie wpłaty 1% podatku są naprawdę bardzo wyczekiwane i bezcenne, bo dzięki tym
wpłatom możemy zapewnić Darii leczenie, wspierać jej rozwój, rehabilitację i dać Jej nadzieję na lepszą
przyszłość oraz samodzielność.
W związku z tym, iż nie znamy nazwisk i imion Darczyńców a jedynie Urzędy Skarbowe, w których
złożone zostały deklaracje z odpisem, nie jest możliwe, by każdemu imiennie i indywidualnie
podziękować za ogrom serca, zainteresowanie, zrozumienie i okazaną pomoc. Dlatego też przynajmniej
tą drogą wszystkim „dobrym Aniołom” – razem i każdemu z osobna – serdecznie dziękujemy, w imieniu
własnym i rodziny Darii, za to, że jesteście z nami, że wspólnie z nami wspieracie Darię w drodze do
samodzielności i do zdrowia.
To dzięki Wam i Waszej postawie zarówno rodzice jak i my „ładujemy nasze akumulatory”, nie
poddajemy się, a dostajemy skrzydeł. To Wy motywujecie nas do działania – więc działamy, szukamy
nowych terapii, rozwiązań ..., jesteśmy gotowi na nowe wyzwania:) a tych jest wciąż przed nami
dużo.Mamy nadzieję, że razem uda nam się zdziałać jeszcze więcej.
Rodzina ta, mieszkająca w niewielkim, skromnym domku, ma wciąż wiele podstawowych potrzeb
takich jak np. instalacja CO, węgiel, meble, pościel, ręczniki, pożywienie itp.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Zarządu Fundacji ViribusUnitis z siedzibą w Babicach za
okazaną pomoc w udostępnieniu rachunku bankowego dla potrzeb zbierania 1% podatku na rzecz
Darii.

