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                                   „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. 
 

 

Szanowni Państwo,  

 

Fundacja Fascynujący Świat Dziecka powstała aby pomóc nieuleczalnie chorym 

dzieciom na FAS i ich rodzinom. Są to dzieci skrzywdzone jeszcze przed urodzeniem, 

kiedy to ich matki świadomie lub nieświadomie piły alkohol w trakcie ciąży. Dziecko z 

FAS ma ogromne problemy w rozwoju – z mówieniem, myśleniem abstrakcyjnym, 

liczeniem, pamięcią i  zachowaniem.  

Dzieci z FAS i ich rodziny nie mogą w ogóle liczyć na pomoc ze strony naszego 

Państwa. Bez naszej pomocy dzieci te będą miały ogromne problemy w życiu 

codziennym, a ich rodziny są narażone na rozpad. W naszej fundacji dzieci mogą 

liczyć na profesjonalną diagnozę i terapię, a rodzice na wsparcie i pomocną dłoń.  

Niestety w związku z tym, iż najważniejszym naszym celem jest diagnostyka i terapia, 

nie posiadamy wystarczającej ilości pieniędzy, aby w pełni pomagać naszym 

Podopiecznym, w związku z czym, do różnych imprez i akcji organizowanych przez 

naszą fundację poszukujemy wolontariuszy, którzy chcieliby wesprzeć naszą fundację, 

a tym samym wpłynąć na pomoc naszym Podopiecznym. 

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o przekazanie swoim uczniom informacji 

o tym, iż nasza fundacja poszukuje wolontariuszy na organizowaną przez nas 

4.05.2019r. majówkę na ustrońskim Rynku. Być może mają Państwo działający przy 

szkole klub wolontariacki, wtedy może zgłosiłaby się cała grupa? Przewidzianych jest 

wiele atrakcji, a głównym punktem programu będzie występ kabaretu K2. Do zadań 

wolontariuszy należeć będzie: ogólna pomoc w dniu majówki, przy VIP-ach i artystach, 

sprzedaż popcornu/lemoniady/waty cukrowej, kwestowanie do puszek czy pomoc w 

trakcie organizowanych na majówce rodzinnych turniejów i mini-disco. 

Oczywiście jako fundacja działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi wolontariatu.  

Będziemy niezwykle wdzięczni za Państwa pomoc w znalezieniu wolontariuszy! 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: fundacja@fasfundacja.pl  

 

Z poważaniem 

 

Sylwia Stokłosa 

           Zarząd Fundacji 

http://www.fasfundacja.pl/
http://www.fasfundacja.pl/

