Szanowni Państwo,
Nazywam się Lucyna Pastuła. Jestem mamą dwójki dzieci. Aurelia ma 10 lat, a młodszy Franciszek ma 8 lat. Samotnie
wychowuję swoje dzieci. Nasze życie jest dużo trudniejsze od podobnych nam
rodzin z uwagi na niepełnosprawność syna. Franek urodził się z gładkomózgowiem
czyli niewykształconą korą mózgową. Ma padaczkę lekooporną, ma problemy ze
wzrokiem, jest alergikiem, astmatykiem, ma chorą tarczycę. Od dnia jego narodzin
opiekuję się nim 24 godziny na dobę. Franek nie porusza się samodzielnie, nie
siedzi, nie chodzi, nie mówi, spożywa tylko zmiksowane posiłki.
Rokowania nie są dobre. Franek nie będzie zdrowy. Każdego dnia od 8 lat
walczymy o godne życie dla niego, bez bólu, bez napadów neurologicznych, o
skuteczną rehabilitację, dobrą opiekę lekarską. Niestety na co dzień walczymy z
wszechogarniającą znieczulicą.
Naszym największym problemem z jakim bezskutecznie się borykam jest bariera
finansowa, która skutecznie uniemożliwia mi zakup nowego wózka dla Franciszka.
Koszt zakupu takiego wózka, który spełniałby wymogi bezpieczeństwa dla
rosnącego dziecka, o specjalnej konstrukcji, wadze, to koszt ok. 20.000,00 zł. Jako
matka samotnie wychowująca dwójkę dzieci, niepracująca zawodowo (ponieważ
opiekuję się chorym dzieckiem) jest to dla mnie bariera nie do przeskoczenia. Nie jestem w stanie dać dziecku okna
na świat jakim jest wózek. Nie mogę wyjść na spacer, nie jestem w stanie zabrać dziecka na żadną wycieczkę. Wizyty
do lekarza, zakupy są wręcz nie lada wyzwaniem przy starym już i wyeksploatowanym wózku, z którego Franiek już
wyrósł. Obecny wózek był już kilkukrotnie naprawiany, a rama spawana. Obawiam się, że wózek nie wytrzyma zimy.
Jeżeli jesteście Państwo w stanie pomóc mi przy sfinansowaniu zakupu wózka spowodujecie, że standard naszego
życie ogromnie wzrośnie. Uszczęśliwicie naszą całą rodzinę. Spowodujecie, że będziemy mogli żyć, nie tylko
egzystować w czterech ścianach naszego mieszkania.
Bardzo proszę o pomoc w imieniu swoim i syna.

Poniżej podaję dane do wpłaty darowizn na zakup wózka. Za wszystkie z całego serca dziękuję.

Lucyna Pastuła
Pl. Św. Anny 1/14
43-100 Tychy
Numer konta: 41 1050 1399 1000 0022 6675 0054
W tytule wpisując darowizna dla Franciszka Pastuła

Można dokonać również wpłat na konto fundacji, która opiekuje się
Franciszkiem.
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
KRS 0000018926
Numer konta: 28 1050 1243 1000 0022 6024 6216
W tytule niezbędny jest dopisek: dla Franciszka Pastuła na leczenie i
rehabilitację

