Fundacja Kulawa Warszawa

#najpiękniejszydzieńwroku
Świętuj ze mną Najpiękniejszy Dzień w Roku!
Za niecały miesiąc będzie mój Najpiękniejszy Dzień w Roku. Tym razem wyjątkowy, bo to już 10-lecie!

16 marca jest dla mnie ważnym dniem i zawsze chcę, żeby był wesoły, żebym
była szczęśliwa tego dnia, i planuję wtedy robić tylko takie rzeczy, które
sprawiają mi przyjemność. Oczywiście, bywa różnie z realizacją planów, ale
niezależnie od tego, co będę wtedy robić, chcę cieszyć się tym dniem. Warto
mieć swój Najpiękniejszy Dzień w Roku - mogą to być urodziny, jakieś święto
lub po prostu sobota :). Dla mnie to jest właśnie 16 marca.

Wybrałam ten dzień, trochę dlatego że jest to dzień moich imienin, a w moim domu zawsze się je obchodziło, ale
przede wszystkim dlatego że w tym czasie dowiedziałam się, że choruję na stwardnienie rozsiane. Wtedy też
postanowiłam, że to, że jestem chora i SM będzie mi towarzyszył do końca życia, nie sprawi, że się załamię - będę się
cieszyć z życia i nie będę sobie niczego odmawiać. I tak się dzieje! Gdy chcę coś zrobić, to to po prostu robię. To dla
mnie spełnianie marzeń. Kiedyś moim marzeniem było robić coś dla innych i zmieniać Warszawę tak, żeby
każdemu żyło się w niej lepiej, więc powstała Kulawa Warszawa. Potem powstał pomysł założenia fundacji, co udało
się zrobić ze wspaniałymi ludźmi. Teraz krok po kroku staramy się ją rozwijać. Marzy nam się zrealizowanie wielu
projektów, które zwiększą dostępność Warszawy dla osób z niepełnosprawnościami i pozwolą zmieniać ich
postrzeganie. Dzięki Tobie to marzenie też może się spełnić. Z okazji Najpiękniejszego Dnia w Roku zostań
Ambasadorem lub Ambasadorką Fundacji Kulawa Warszawa, wspierając co miesiąc działania fundacji wybraną
przez siebie kwotą :).
W 10. rocznicę mojego nowego życia, bo życia z SM, chcę znaleźć 10 osób, które zostaną Ambasadorkami i

1

Fundacja Kulawa Warszawa

Ambasadorami naszej fundacji. Możesz w ten sposób razem z nami zmieniać postrzeganie osób z
niepełnosprawnościami i zwiększać dostępność przestrzeni pod względem architektonicznym, społecznym i
związanym z komunikowaniem się.
Jak to zrobić?
Wystarczy, że ustawisz na swoim koncie stałe polecenie zapłaty na wybraną kwotę, która w całości zostanie
przekazana na cele statutowe Fundacji Kulawa Warszawa. Dzięki temu co miesiąc razem z nami będziesz działać na
rzecz dostępności i praw osób z niepełnosprawnościami.
tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe
nr konta: 24 1140 2004 0000 3602 7639 9973
16 marca chociaż na chwilkę połączę się z Wami na żywo z miejsca, w którym będę cieszyć się tym dniem. Mam
nadzieję, że będziecie świętować Najpiękniejszy Dzień w Roku razem ze mną.
Pomożecie mi spełnić kolejne marzenie? :)
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