
 GROSIK DO GROSIKA

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży
im. Matki Bożej z La Salette

www.fundusz.saletyni.pl  

W ciągu najbliższego miesiąca w 
zbiórka pieniędzy, które zostaną przekazane 

poszkodowanej w niebezpiecznym wypadku samochodowym. 

Ojciec rodziny od kilku miesięcy w stanie krytycznym przebywa 
w szpitalu. Jego żona z

długiej rehabilitacji. W wypadku uczestniczyły również dwie có
poszkodowanych. Oprócz ogromnych kosztów związanych 

z rehabilitacją i zakupem 
pieniędzy na sprzęt ułatwiający funkcjonowanie

niepełnosprawnej córki, który został zniszczony podczas wypadku.

Biorąc udział w zbiórce pomagasz tej rodzinie znowu stanąć na nogi 
i funkcjonować w tak trudnej dla nich rzeczywistości.

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette 
refundację kosztów leczenia i rehabilitacji, 

stypendia, dofinansowa

 

Nasza pomoc nie jest możliwa bez Waszego wsparcia dlatego j
teraz bardzo dziękujemy Wam za 

„Grosik do grosi

Zbiórka monet od 1gr do 5zł
GROSIK DO GROSIKA

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
im. Matki Bożej z La Salette 

tel. 797 00 20 25 
www.fundusz.saletyni.pl  znajdź nas na facebooku

W ciągu najbliższego miesiąca w Naszej szkole będzie miała miejsce 
zbiórka pieniędzy, które zostaną przekazane dla 

poszkodowanej w niebezpiecznym wypadku samochodowym. 
 

Ojciec rodziny od kilku miesięcy w stanie krytycznym przebywa 
szpitalu. Jego żona z licznymi obrażeniami i złamaniami wymaga 

rehabilitacji. W wypadku uczestniczyły również dwie có
poszkodowanych. Oprócz ogromnych kosztów związanych 

zakupem leków rodzina potrzebuje również 
sprzęt ułatwiający funkcjonowanie

niepełnosprawnej córki, który został zniszczony podczas wypadku.
 

ce pomagasz tej rodzinie znowu stanąć na nogi 
funkcjonować w tak trudnej dla nich rzeczywistości.

 

Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette wspomaga dzieci i młodzież 
rehabilitacji, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, 

dofinansowanie wyjazdów letnich i zimowych i inne

Nasza pomoc nie jest możliwa bez Waszego wsparcia dlatego j
teraz bardzo dziękujemy Wam za włączenie się w akcję 

„Grosik do grosika”.   

Zbiórka monet od 1gr do 5zł
GROSIK DO GROSIKA 

 

 

u:  

szkole będzie miała miejsce 
dla rodziny 

poszkodowanej w niebezpiecznym wypadku samochodowym.  

Ojciec rodziny od kilku miesięcy w stanie krytycznym przebywa 
licznymi obrażeniami i złamaniami wymaga 

rehabilitacji. W wypadku uczestniczyły również dwie córeczki 
poszkodowanych. Oprócz ogromnych kosztów związanych 

rodzina potrzebuje również 
sprzęt ułatwiający funkcjonowanie ich 

niepełnosprawnej córki, który został zniszczony podczas wypadku. 

ce pomagasz tej rodzinie znowu stanąć na nogi 
funkcjonować w tak trudnej dla nich rzeczywistości.  

spomaga dzieci i młodzież poprzez 
zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, zapomogi losowe, 

i inne. 

Nasza pomoc nie jest możliwa bez Waszego wsparcia dlatego już 
włączenie się w akcję  

Zbiórka monet od 1gr do 5zł 


