
Kochani

Zwracam  się  do  Was  z  gorącą  prośbą  o  pomoc  dla  moich  dzieci.  Jestem  mamą  trójki
wspaniałych dzieci: Jasia, Asi i Oli. Niestety Jaś i Ola od maleńkości zmagają się z chorobami,
które ograniczają ich normalne funkcjonowanie i zabierają dużo beztroski i dziecięcej radości,
dając w zamian ból  i cierpienie. Jaś ma 11 lat. Cierpi na Dziecięce Porażenie Mózgowe (MPD)
i  związane z  tym spastyczność  oraz  przykurcza mięśni,  co bardzo utrudnia mu normalne
funkcjonowanie. Są momenty, że ciężko wstać z łóżka a każdy krok boli. Rehabilitacja w jego
przypadku czyni cuda - jest tak bardzo pomocna, że Jasiek jest w stanie chodzić  w miarę
normalnie. Bez rehabilitacji Jasiek nie ma szans normalnie się poruszać, dlatego jest mu ona
tak niezbędna. Ola w 18 tygodniu życia płodowego zaraziła się ode mnie cytomegalią. Kiedy
inne maluszki rozwijały się w komfortowych warunkach w brzuszkach swoich mam, Ola w
skrajnie złych warunkach walczyła o każdy dzień. Żyje! Dzielnie walczy i wygrywa każdy dzień
życia już od 5 lat. Zwiedziła już niejeden szpital, przez wiele oddziałów szpitalnych przeszła i
wielu  lekarzy  próbowało  już  ją  zdiagnozować.  Jednak  dopiero  kilka  miesięcy  temu
usłyszeliśmy  właściwą  diagnozę.  Kraniosynostoza  czołowa  i  szereg  towarzyszących  tej
chorobie dolegliwości brzmią jak wyrok na całkowitą niesamodzielność i ogromne trudności.
Ale dalsza specjalistyczna (niestety prywatna i droga) diagnostyka, leczenie oraz intensywna,
systematyczna rehabilitacja dają duże szanse na poprawę jakości funkcjonowania Oli oraz jej
coraz  większe  usamodzielnianie  się.  Rehabilitacja  to  przede  wszystkim  Integracja
Sensoryczna  (SI),  Fizjoterapia,  Neurologopedia,  Terapia  oka,  Terapia  ręki,  terapia
psychologiczna.

 Kochani!  Jestem najszczęśliwszą mamą pod słońcem! Swoich Skarbów nie zamieniłabym
nigdy! Kocham je nad życie. I jak każda mama - chcę dla nich jak najlepiej. Serce mi pęka, gdy
patrzę na ich cierpienie. Wszystko bym im oddała. Ale uwierzcie - to jest takie trudne! Już
dziś wiemy, że najskuteczniejsza rehabilitacja to ta długofalowa i systematyczna. A taka jest
możliwa  niestety  tylko  prywatnie.  Koszty  prywatnej  rehabilitacji  są  ogromne.  Żeby
skutecznie pomagać Jasiowi i Oli  potrzebujemy prawie 1000zł tygodniowo, co miesięcznie
daje prawie 4 tysiące złotych! To dla nas niewyobrażalna kwota! Dlatego piszę do Was z
ogromną  prośbą.  Jeżeli  możecie  wspomóc  nas  jakimkolwiek  groszem,  będziemy  Wam
niesamowicie wdzięczni! Dla nas liczy się naprawdę każda złotówka!

Kochani.  Nie  zbieramy  pieniędzy  do  własnego  portfela.  Pieniądze  nie  trafiają  na  nasze
prywatne konto. Jesteśmy podopiecznymi fundacji Serca dla Maluszka. Tam mamy subkonto,
na  które  można  wpłacać  pieniądze.  Jest  to  bardzo  bezpieczna  forma  przekazywania
pieniędzy zarówno dla Was Kochani Darczyńcy, jak i dla nas rodziców. Wy macie pewność, że
środki, które wpłacicie zostaną wydane tylko i wyłącznie na cele leczenia i rehabilitacji Jasia i
Oli.  My  również  jesteśmy  zadowoleni  z  tej  formy,  bo  jesteśmy  w  ten  sposób  dla  Was
wiarygodni. Zawsze możecie wejść na stronę fundacji i zasięgnąć informacji. Każda wpłacona
przez was kwota zostanie zaksięgowana na naszym subkoncie a fundacja     z tych środków
pokrywa nam koszty leczenia i rehabilitacji. Fundacja nie pobiera żadnych opłat. Oznacza to
tyle,  że  każda  wpłacona  złotówka  wędruje  na  nasze  konto.  Trzeba  tylko  pamiętać  aby
wpłacając pieniądze w tytule przelewu wpisać: Jan i Aleksandra Kosowscy.

Już teraz jesteśmy wdzięczni za każdy Wasz gest, za wasze wielkie i piękne serca! Za wsparcie
finansowe, ale także za modlitwę, o którą też Was prosimy!




