
1% DLA ZOSI 
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

„SŁONECZKO” 

77-400 Złotów, Stawnica 33A 

KRS: 0000186434 

726/K ZOFIA KONOPKO 

 

 
 

Można również przekazać darowiznę dla Zosi 
na konto: PLN 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 

więcej na: www.zosia.konopko.com.pl 
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Zosia urodziła się 5. czerwca 2012r. z szeregiem 

wad wrodzonych. Stwierdzono u niej obniżone 

napięcie mięśniowe, niedotlenienie mózgu 

oraz hipoplazję ciała modzelowatego.  

Od pierwszych chwil życia Zosia i my, jej 

rodzice, walczymy z opóźnieniem rozwoju 

psychoruchowego i nadwrażliwością 

dotykową. Zosia nie chwyta zabawek, nie bawi 

się nimi, nie chodzi, je tylko płynne pokarmy. 

Zosia gdy miała dwa latka, zdiagnozowano u 

niej czterokończynowe mózgowe porażenie 

dziecięce. Ciągła rehabilitacja jest niezbędna, 

by Zosia mogła być samodzielna i niezależna.  

Przed nami wiele lat leczenia i intensywnej 

rehabilitacji Zosi, zakupu nowych sprzętów 

i przyrządów ortopedycznych, które są bardzo 

kosztowne. Będziemy wdzięczni za każdą 

pomoc. 

 

Joanna i Paweł Konopko 

tel. +48 667 336 854 
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