CHARITATIVNÍ GALAVEČEŘE PRO

Díky finančním prostředkům získaným zaplacením vstupného na charitativní
večeři a dražby hodnotných předmětů v hotelu Vitality ve Vendryni, budete moci
tímto ojedinělým způsobem podpořit tyto děti.

BRANNY FILIP
Narozen 2015 předčasně. Neměl dovyvinuté
orgány a celostní obranyschopný systém.
Musel podstoupit spoustu operací, a to i kvůli
akutnímu zánětu střeva, byl dlouho napojen na
přístroje, které řídily jeho dech a další důležité
životní funkce. Jeho psychomotorický vývoj je dle
lékařů a psychologů opožděn s ohledem na
předčasné narození. Dále má Celleberální
syndrom avšak nemá žádné výrazné potíže.
Filipek chodí, jen má neurologické problémy
a vyžaduje pravidelnou rehabilitaci z důvodu
špatného držení těla. Filipek dále bude ještě
absolvovat plastickou operaci močové trubice,
která je z důvodu nedovyvinutí. Má rádhipoterapii
s koňmi.

CYMOREK RADEK
Narozen 2004 ve 26. týdnu těhotenství – s
dětskou mozkovou obrnou, jejíž důsledkem byla
porucha hybnosti na takové úrovni, že je aktuálně
upoután na invalidní vozík a potřebuje intenzivní
pomoc druhé osoby. Narodil se téměř slepý,
avšak díky včasnému zásahu se podařilo alespoň
to, že částečně vidí, je však tupozraký a potřebuje
tyflopedickou péči. Otec rodinu opustil, matka se
stará sama.

HEINRICH OLIVER
Narozen 2014 předčasně, má atypické postavení
horních končetin, ovšem bez zjištění příčiny. Dnes
je mu je 4,5 roku. Je schopen samostatné chůze,
která je nejistá. Nemluví, rozumí jednoduchým
pokynům, a když něco chce, vede matčinu ruku.
Dle psychologa je na úrovni ročního dítěte.

TUMLÍŘOVÁ KAROLÍNA
Narozena 2016 po velmi komplikovaném porodu
(zástava srdce před samotným porodem po
odloučení placenty, pomohla až třetí dávka
adrenalinu). Dětská mozková obrna je následkem
dlouhé doby, kdy byl mozek bez kyslíku. V šesti
měsících diagnostikovány epileptické záchvaty až 60 denně, takže je pod medikací.

HELEGDOVÁ AGÁTA
Narodila se v roce 2008 po bezproblémovém
těhotenství, ale nedýchala. Chodí do 5. třídy, je
integrovaná mezi zdravé děti. Už sedm let
pravidelně jednou týdně navštěvuje rehabilitační
zařízení Fyzio Beskys a jednou za tři měsíce se
účastní třítýdenní intenzivní fyzioterapie (cvičení
podle Bobath konceptu). V současnosti ujde pár
metrů s berlemi. Rodina žádá o příspěvek na
intenzivní terapie – jeden cyklus stojí 24 tisíc.

