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Drodzy Przyjaciele!
Bohaterowie tych opowieści zmagają się każdego dnia z niepełnosprawnością swoją lub najbliższych. Nieraz
doświadczali smutku, strachu, rozpaczy. Brakowało im sił, być może nadziei. Na szczęście dostrzegli, że nie
są sami. Mają Was i nas. Znaleźliśmy sposób, aby uprościć ich codzienność i uczynić ją piękniejszą, by
przejść od bólu do radości. Te trzy historie przedstawiają jak zmieniliście ich życie.
» Program Pomocy Dzieciom
Poznaj pięć podstawowych korzyści wyremontowania łazienki w mieszkaniu stypendystki Wiktorii.
Sfinansowaliśmy utworzenie bezpiecznego i przestronnego miejsca do kąpieli dla dziecka, które jest
całkowicie zależne od bliskich.
Wiktoria potrzebowała tej zmiany, by móc się umyć. Jest w ciężkim stanie klinicznym i wszystkie czynności
higieniczne wykonuje za nią jej mama – Kasia. Dziewczynka ma 17 lat, waży 34 kg, dlatego kąpiel była
skomplikowanym logistycznym wyzwaniem. Mama nie miała już sił nosić córki kilka metrów do wanny.
» Ośrodek Poradnictwa
Wywalczyliśmy w sądzie świadczenie pielęgnacyjne dla mamy młodego chłopaka, którym opiekuje się po
wypadku. Kamil doznał wieloodłamowego złamania nóg, były komplikacje, kości nie zrastały się prawidłowo.
Mama zrezygnowała z pracy, by zająć się synem, więc jedynym dochodem rodziny była praca ojca. Zaczęło
brakować pieniędzy na życie, zwłaszcza na leczenie i rehabilitację. Mama złożyła wniosek o przyznanie
świadczenia (obecnie 1477 zł), ale dostała odmowę, dlatego, że niepełnosprawność syna powstała po 25
roku życia.
» Warsztat Terapii Zajęciowej
Uczyli montować ptasie domki podczas ornitologicznej akcji zorganizowanej przez Centrum Handlowe 3
Stawy w Katowicach. Niepełnosprawni uczestnicy naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej wystąpili w roli
instruktorów.
Przed wydarzeniem przez kilka tygodni własnoręcznie przygotowywali materiał. Należało skompletować
półprodukty na blisko 500 sztuk budek do samodzielnego montażu. By zdążyć – dzień po dniu – cięli deski,
nawiercali otwory wlotowe w drzwiczkach budek i w miejscach łączenia, pakowali poszczególne elementy.
» Zobacz film: Jak przygotowaliśmy 500 kompletów do samodzielnego montażu budek
…dziękujemy, że jesteście z nami.
Z pozdrowieniami
w imieniu Stowarzyszenia SPES
https://internal.spes.org.pl/wysylkah.php
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Opiekun Darczyńcy

Dołącz do nas na:

Darowizny dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym 80 1240 2959 1111 0010 2904 3289
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 55 1240 2959 1111 0000 3126 0611
Darowizna online
1% podatku KRS 00000 14574
Dziękujemy :)
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, ul. Kościuszki 46, 40-048 Katowice, tel. 32 205 38 80, KRS
00000 14574
Jeśli chcesz zmienić, uzupełnić swoje dane klinij w ten link. Jeśli chcesz wypisać się z newslettera możesz to
zrobić tutaj
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