SBÍRKA VÍČEK PRO KAČENKU
Rádi bychom Vás požádali o pomoc , pakliže Vám není lhostejný osud malého dítěte, naší skoro čtyř
leté Kačenky. Narodila se jako zdravé dítě, ale postupem času se zjišťovalo opoždění vývoje. Ač se
lékaři snažili zjistit dceřinu diagnózu pomocí genetických, metabolických a neurologických vyšetření,
vždy vyšly výsledky negativně. Diagnóza se zatím nenašla. Kačenka se sama neposadí, nechodí,
neleze, ale je velká bojovnice a stále dělá nějaké drobné pokroky. Má o vše velký zájem. Rehabilitace
a lázeňská péče Kačku vždy posune o kousek dál.
Navštěvujeme fyzioterapii, ergoterapii, logopedii, hipoterapii, cvičíme Feldenkraisovu metodu, 2x
ročně jezdíme do lázní, denně rehabilitujeme, zkoušíme různé alternativy jako homeopatika,
aminokyseliny a nově i akupunkturu a tuinu, léčitele.
Díky této sbírce bychom chtěli sehnat prostředky na pokrytí finančně náročné rehabilitační léčby
KLIMTHERAPY - cvičení v oblečku Therasuit. Tato intenzivní 28 denní terapie stojí 49.000 Kč a má
velice dobré výsledky. Ideální je opakovat jí několikrát ročně aby byl efekt co největší.
Vás to nic nestojí a nám to moc pomůže.
CO SE SBÍRÁ: víčka z pet lahví, mléka, od pracích prostředků, ale třeba i plastové bedýnky, zkrátka
všechny tvrdé plast s označením:

,
,
SBĚRNY: všechny pobočky České pošty! ZDARMA možno odeslat balík na adresu: rodina
Podrázských, V Podskalí 185, Přezletice 25073 a napsat heslo: SBÍRKA VÍČEK PRO KAČENKU pak
nebudete platit poštovné! (v případě, že vaše pobočka ČP nebude seznámena s pošťáckou sbírkou
víček pro Kačenku, kontaktujte nás prosím na tel.: 774 996 448 a vše napravíme, možno odkázat
zaměstnance ČP i na firemní intranet, kde se o sbírce dočtou).
Ze srdce děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojí a tím Kačenku posunou zase o krok dál.
rodina Podrázských
info: ji.na@seznam.cz
Veřejná skupina na facebooku: Sbírka víček pro Kačenku
Katerina-podrazska.webnode.cz
Případní dárci mohou přispět jakoukoliv částkou na transparentní
účet: 115-512490277/0100 samozřejmě není problém vystavit darovací smlouvu pro následný
odečet z daní.

