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Szanowni Państwo,
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziecmi w cięŹkim stanie
klinicznym, mogą.u nas ubiegaÓ się o roczne stypendium' Wnioski składa się drogą
elektron iczn ą przez internet.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie:

www. dla-dzieci. spes. org.pl

Bardzo prosimy o pomoc w dotarciu do najbardziej potrzebujących' pzekazanie informacji
znanym Państwu rodzinom opiekującym się dziecmiw cięŻkim stanie, zamieszczenie informacji
(w załączeniu plakat) na stronach internetowych oraz w innych miejscach.
Pozdrawiam,

Grzegorz Sikora
Dvrękt*r i!i'*gronróul
tel. 32 205 38 80 e-mail: :ir*'sl:t:'t;''łl'g,pi
SFES ul. Kośc!usrki 46 40-048 Katovyice
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