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Sz. P. Jolanta Salak
Dyrektor
Publicznego Przedszkola SKRZAT w Ząbkach

Szanowny Pani Dyrektor,
Serdecznie dziękuję za wieloletnią współpracę, pomoc i wsparcie
działań statutowych fundacji AND I AM UP. Jednym z głównych jest
organizacja Publicznego Centrum Logopedycznego na terenie miasta
Ząbki . Co roku fundujemy również naszym podopiecznym stypendia
rehabilitacyjne. Pieniądze zbieramy, również dzięki wsparciu ze
strony Państwa atrakcyjnymi rękodziełami, sprzedawanymi

podczas

zbiórki charytatywnej organizowanej w warszawskim Teatrze Rampa.
To duża, jak na możliwości Fundacji impreza, podczas której nasi Goście: Niepełnosprawne
Dzieci z zespołem Downa i Innymi Niepełnosprawnościami oraz Sponsorzy mają możliwość
obejrzenia występów artystycznych, biorą udział w licytacji przedmiotów, które również na
ten cel przeznaczają znane osoby ze świata mediów i sportu.
Mam zaszczyt zaprosić Panią wraz z Rodziną, Przyjaciółmi, Pracownikami Placówki, a
przede

wszystkim Wspaniałymi

Rodzicami, aktywnie

włączającymi

się co

roku

w

organizację zbiórki, na X Jubileuszową Edycję Wydarzenia Kulturalnego „A MY DO
BETLEJEM”, prosząc o wsparcie idei organizacji Publicznego Centrum Logopedycznego
osobistym uczestnictwem, uświetniającym naszą wyjątkową zbiórkę, która odbędzie się 15
grudnia 2018r. w Teatrze RAMPA na Targówku o godz. 16.00.
Jako Radna Miasta Ząbki i Prezes Fundacji AND I AM UP, jestem szczęśliwa, że miałam
przyjemność

poznać

Panią,

Szanowna

Pani

Dyrektor,

Osobę

o

wielkim

sercu.

Niewykluczone, że dzięki wsparciu ze strony Wspaniałych Rodziców, Dzieci i życzliwości
Pani, powstanie w ramach kontynuacji Publiczne Centrum Logopedyczne na terenie
Szpitala DREWNICA.
Zwracam się więc do Państwa o wsparcie naszych tegorocznych, jubileuszowych działań,
przedkładając prośbę o zakup zaproszeń-cegiełek( Dorośli-70 zł, Dzieci-35 zł) i tym samym,

również finansowe wsparcie organizowanej przez nas kampanii medialnej, promującej ww.
tegoroczne Jubileuszowe Wydarzenie Kulturalne „A MY DO BETLEJEM”, które swoim
wizerunkiem

i

podarunkiem

aukcyjnym(

firmowa

rakieta

z

osobistym

autografem),

zdecydowała się wesprzeć światowej klasy tenisistka-Agnieszka Radwańska.
Planujemy po zrealizowaniu głównego celu statutowego(organizacja Publicznego Centrum
Logopedycznego), starać się o status Organizacji Pożytku Publicznego, aby podnieść na
terenie całego kraju standardy opieki logopedycznej i medycznej niepełnosprawnych dzieci z
zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami, m.in. poprzez organizację profesjonalnych
turnusów logopedycznych, dofinansowywanie rehabilitacji i leczenia ww. pacjentów oraz
organizację sieci wysoko funkcjonujących publicznych placówek medycznych.
Serdecznie dziękuję raz jeszcze za
życzliwość.

Naszych

Sponsorów

wspieranie działań Fundacji,udaną współpracę i

prosimy

o

przesłanie

logotypu

w

rozdzielczości

odpowiedniej na duży plakat nośnikowy i zamieszczamy je na plakacie promującym
wydarzenie. .Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli zdecydujecie się Państwo poprzeć finansowo
naszą inicjatywę ,zostając Współinicjatorem projektu organizacji Publicznego Centrum
Logopedycznego
przedsięwzięciach

na

terenie
Fundacji

DREWNICY.
można

O

przeczytać

celach,
na

działaniach
naszej

i

stronie

zrealizowanych
internetowej:

http://aiau.pl/k/aktualnosci/ Niestety strona nie jest najlepszą wizytówką Fundacji. Nie
udało mi się uzyskać wsparcia przy realizacji nowoczesnej strony — nad tym pracujemy
wspólnie z wolontariuszami, bo my nigdy się nie poddajemy.
Działamy na rzecz Tych, którzy sami nie potrafią sobie pomóc.
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