ПОДЯКА
Салону лазерної епіляції «ЛазерОк» та його клієнтам
За благодійну допомогу Олексію Оверко, 3 роки – дитина з ДЦП
Від імені МБФ «Лікар.інфонд» виражаємо подяку адміністрації, співробітникам і
клієнтам салону, які долучились до гарної справи і приймали участь в благодійній яр
марці, робили пожертви.
Передані кошти в розмірі 5140 грн підуть на підтримку дітей з ДЦП. Сьогодні ми
купуємо новий комфортний інвалідний возик для Олексія Оверко.
Льоша хворіє на ДЦП, як наслідок недбалого ставлення лікарів в післяпологовому
періоді. Мама Олексія, Олена, чекала на дитину 15 років. Вона, вчителька за
освітою, доклала велетенських зусиль, щоб лікувати сина. Він вже намагається
самостійно ходити, робить парочку кроків без підтримки, ходить вдома, тримаючись
за стіни. Льошка - дуже перспективна дитина, який потребує постійної вартісної
реабілітації. Вони пройшли дуже багато курсів – у Мартинюка, Козявкіна, Падко, в
Одесі, постійно займаються вдома.
Але зараз в родини серйозні фінансові проблеми. Мама Альошки зараз доглядає за
дитиною. Дідусь допомагає, батько з народженням сина – інваліда впав в депресію і
не вірить в перемогу над хворобою. Він вже більше року без роботи, стоїть на біржі,
він альпініст фасадних робіт.
Олена, мати Олексія, вірить в перемогу сина. ЇЇ очі світяться надією. Син росте
розумним, інтелект збережений. Малий мріє зіграти в футбол одного часу з
однолітками, тому намагається більше рухатись на ніжках, тримаючись за опору.
Альоша сам їсть ложкою, п’є з чашки, миє руки та купається. Знайомий з різними
матеріалами для творчості. Любить робити аплікації. Обожнює машини та побутову
техніку. Вміє рахувати, знає кольори, фігури, опановує абетку, називає букви. Так що
й педагоги і реабілітологи бачать реальні можливості підвести дитину до стану
соціально-адаптованої і самостійної.
Льошка швидко росте, йому потрібний новий возик.
Завдяки Вам ми маємо змогу купувати йому складаний комфортний
возик польського виробництва, вартістю 1800 злотих (5 140 грн).
Купувати будемо ось тут – в Польщі www.rejman.net.pl
Дякуємо Вам!
Ваша команда «Лікар.інфонд»
Тел. 097 000 3000
www.likarinfund.org

