Warszawa, 11.06.2018 r.

Szanowni Państwo
Fundacja Dzieci Żywione Inaczej przy Centrum Zdrowia Dziecka zaprasza Państwa na
Zjazd Integracyjno-Szkoleniowy Rodzin Dzieci Żywionych Enteralnie. Zjazd odbędzie się
w dniach 06-07.10.2018 r. w Hotelu BOSS – Warszawa, ul. Żwanowiecka 20.
Fundacja pokrywa koszty pobytu (noclegi oraz wyżywienie), dojazdu oraz dodatkowych atrakcji.
W tym roku nie zwracamy kosztów drogi powrotnej. Wszystkie dzieci na wózkach będą miały
przydzielonego wolontariusza wspomagającego opiekę nad dzieckiem w czasie, kiedy ich rodzice
będą uczestniczyć w zajęciach przygotowanych przez organizatorów Zjazdu. Pozostałe dzieci
będą mogły skorzystać z opieki grupowej.
Na poprzednim Zjeździe niektórzy rodzice sugerowali, że ogólny stan ich dziecka jest taki, że
zarówno dla dziecka, jak i dla nich, lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie dziecka w domu
pod dobrą opieką i przyjazd na Zjazd samych rodziców lub rodziców wraz ze zdrowym
rodzeństwem. My bardzo byśmy chcieli, aby wszyscy Państwo przyjechali z dziećmi, jednak tym
rodzicom, którzy zdecydują, iż lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie chorego dziecka
w domu, oferujemy pomoc finansową w wysokości 200 zł z przeznaczeniem na opiekę dla
dziecka w domu. Wynajęcie opiekunki lub opiekuna leży po stronie rodziców. Osoby, które
zdecydują się na takie rozwiązanie, prosimy o wypełnienie odpowiedniej rubryki w ankiecie
zgłoszeniowej.
Prosimy Państwa o przesłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej mailem na adres
kinga@dziecizywioneinaczej.pl lub pocztą na adres podany poniżej do 28 czerwca 2018 r.
W poprzednich latach były rodziny, które zapisały się na Zjazd i nie przyjechały. Chcielibyśmy
w tym roku uniknąć takiej sytuacji. Dlatego prosimy o wpłatę opłaty rejestracyjnej w wysokości
35zł/za rodzinę do 28 czerwca 2018 r. Informujemy również, iż rodziny, które zrezygnują

z udziału w Zjeździe i nie poinformują nas o tym najpóźniej na miesiąc przed Zjazdem będą
musiały pokryć pełne koszty udziału w Zjeździe (min. 500 zł). Możemy odstąpić od tej opłaty
jedynie w poważnych, nagłych, udokumentowanych przypadkach. Liczymy na Państwa
zrozumienie. Zależy nam na tym, aby środki zgromadzone, tak potrzebne na pomoc naszym
podopiecznym, również Państwu, nie były marnowane. Wpłatę prosimy uiścić na konto fundacji
Bank BOŚ 52 1540 1102 2032 5706 5610 0001
Istnieje możliwość przyjazdu do hotelu już w piątek 05.10.2018 r. po godz. 15:00, ale nie
zapewniamy w tym dniu wyżywienia. Jeśli chcieliby Państwo przyjechać w piątek, proszę
zaznaczyć odpowiednią rubrykę w ankiecie zgłoszeniowej.
Koszty dojazdu będziemy zwracać:
1. po okazaniu biletów komunikacji krajowej,
2. po okazaniu faktury za zakup paliwa na podróż do Warszawy najkrótszą trasą.
Poniżej podajemy dane Fundacji.
Fundacja Dzieci Żywione Inaczej
przy Centrum Zdrowia Dziecka
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
NIP 952 200 2959
REGON 140672254
Tel. Kontaktowe:

535 449 994 – Maria Podemska – Prezes Fundacji
691 688 649 – Kinga Czarnecka
22 815 72 61 – Basia Połońska – Poradnia Żywienia

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do nas wypełnionej ankiety zgłoszeniowej.
O szczegółowym programie spotkania oraz o ewentualnych zmianach poinformujemy Państwa
w następnym liście.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie.
Z poważaniem
Maria Podemska
Prezes Fundacji

