Szanowni Państwo
Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w leczeniu i rehabilitacji naszego syna
Stasia Idkowskiego. Staś cierpi na autyzm. Od 3 lat jest rehabilitowany licznymi
metodami i terapiami. Staś mimo, że jego dzieciństwo
przeplata się z ciągłą rehabilitacją, pobytami u lekarzy
jest bardzo pogodnym i uśmiechniętym dzieckiem.
Głęboko wierzymy, że Staś kiedyś będzie
samodzielny. Stanie się to dzięki jego silnej woli, wielu
godzinom pracy i wyrzeczeń. W tym roku Staś
podejmie naukę w pierwszej klasie, jest z tego powodu
bardzo szczęśliwy i mamy nadzieję, że klasa, jego
rówieśnicy zaakceptują go i znajdzie grono
prawdziwych przyjaciół. Kórnickie Towarzystwo
Pomocy Społecznej udostępnia nam swoje konto
bankowe, żeby Ludzie Wielkiego Serca mogli
wspomagać nas w trudzie leczenia i rehabilitacji
Stasia. KTPS z zebranych funduszy może pokryć
wydatki na rehabilitację i terapie. Bez wsparcia Staś
nigdy nie osiągnąłby tak wiele. Dlatego bardzo
prosimy o wsparcie finansowe i pomoc w rehabilitacji i
terapiach Stasia, aby pomimo choroby nasz syn mógł w miarę możliwości robić to,
co inne dzieci i nie musiał spędzać całych dni w odosobnieniu.
Wdzięczny Staś z rodzicami (Jarosław i Katarzyna Idkowscy).
JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?
Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36,
36L, 37, 38), należy wpisać:
Wpisz: Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej i numer KRS 0000042256:
Poniższa informacja jest bardzo ważna - Urząd Skarbowy dokona przelewu za
Ciebie.
W pozycji INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE proszę uszczegółowić cel, na jaki
chcemy przekazać swój 1% wpisując: "dla Stasia". Brak wpisu poważnie utrudni
zaksięgowanie wpłaty na koncie Stasia.
1% podatku mogą przekazać:
- ryczałtowcy - PIT 28,
- przedsiębiorcy - PIT 36,
- przedsiębiorcy-liniowcy - PIT 36L,
- pracownicy - PIT 37,
- gracze giełdowi - PIT 38,
- osoby, które sprzedały nieruchomość - PIT 39.
W formularzu PIT podaj swoje dane (imię, nazwisko), żebyśmy wiedzieli, kto udzielił
pomocy abyśmy mogli osobiście podziękować lub pozostań anonimowym
darczyńcą.

