
Více informací získáte na telefonu 739 619 288  
nebo e-mailu: cestazivotembb@seznam.cz.

Na dary můžete získat úlevu na dani z příjmu.

číslo účtu: 2500063840/2010

Zprávy z Cesty – č. 3/2012. Vydala Cesta životem bez bariér, o.s., Paběnice 75, 286 01 Čáslav, IČ: 27 044 700, 
v Paběnicích jako dvouměsíčník v červnu 2012. Za obsah odpovídá: Mgr. Petra Hnátová, Ev. č.: MK ČR E 20627
Pokud by se podařilo shromáždit více finančních prostředků, než na nákup potřebujeme, budou použity
na dofinancování ostatních projektů.

Vojta se 
s nadšením 
účastní všech 
společenských 
akcí.

Když je všechno 
náhle jinak...

Existují postižení a nemoci, na které je i moderní medicína krátká. Mezi 
děti, které to mají v životě hodně složité, patří i Vojta. Chlapec trpí dětskou 
mozkovou obrnou, je upoután na invalidní vozík a odkázán na celodenní 
péči. Abychom mohli v našem sdružení poskytovat služby dětem na 
invalidním vozíku, neobejdeme se bez Vaší pomoci. 

DĚKUJEME ZA PODPORU!
Aby Vojta mohl posilovat ruce a nohy, potřebuje mít k dispozici pohybový 
trenažér. Přístroj je vybaven podpěrkami lýtek s měkkou výplní, které 
jsou výškově nastavitelné. Vojta se tak při šlapání bude cítit pohodlně 
a stabilně. Cena trenažéru včetně příslušenství vyjde na 113 145 korun. 
Pomozte nám, prosím, svým darem v jakékoli výši trenažér zakoupit! 
DĚKUJEME!

Přístroj je 
vybaven 
i motorem, který 
lze při cvičení 
využít.

Za Váš dar pořídíme:

99 921 korun stojí trenažér s elektromotorem
  9 234 korun stojí fixace horní části chodidel
  3 990 korun stojí podpěry lýtek

www.cestazivotembb.cz

Přístroj se používá 
v domácím prostředí. 
Délka a frekvence 
používání se řídí
individuálními 
potřebami vozíčkáře.
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Vojta překonává handicap
Vojta měl šanci být zdravé dítě jako každé jiné. Po normálně probíhajícím 
těhotenství následoval přirozený porod. Po něm ale přišel boj o Vojtův 
život: chlapec přestal dýchat, musel být resuscitován a následoval převoz 
do motolské nemocnice. Zde byl přes tři týdny napojen na přístroje! 
Příčinou komplikací byla infekce v plicích, kterou zřejmě dostal kvůli delší 
době bez plodové vody před porodem. 

Vojta trpí dětskou mozkovou obrnou, je to následek poškození mozkových 
buněk. Nikdy nechodil, má více či méně postiženy všechny končetiny a celý 
život tráví na invalidním vozíku. Doma se zvládne pohybovat lezením po 
čtyřech a s okolím komunikuje pouze na základní úrovni. 

Podejte pomocnou ruku i Vy!
Vojta potřebuje pravidelnou rehabilitaci. Asi od deseti let jezdil na tříkolce 
Loped. Každodenní jízda mu hodně pomáhala – posiloval svaly a protahoval 
šlachy. Bez větších problémů zvládl ujet i šest kilometrů. V poslední době už 
ale nemůže jezdit na kole, protože špatně snáší změnu stability a propadá 
panice při sebemenší nerovnosti. Bojí se jezdit i autem. Při jízdě autem musí 
být připoután v autosedačce a stejně má při projíždění zatáček strach.

Vojta by potřeboval koupit aktivně-pasivní pohybový trenažér. Při 
rehabilitaci by pohodlně seděl na svém vozíku, který se postaví a zabrzdí 
u trenažéru. Opěrná madla by mu zajistila pocit bezpečí. Trenažér je navíc 
vybaven motorem a zvláštním zařízením, které chrání pohyby a kontroluje 
během pohybu svalové napětí. Pokud by Vojtovi při šlapání vystřelovaly 
křeče, přístroj je dokáže odhalit a regulovat. Při cvičení je rovněž posilován 
krevní oběh a zvyšuje se kapacita plic.

Pro Vojtu by pořízení trenažéru znamenalo výraznou pomoc k udržení 
jeho zdravotního stavu. Chlapec se pohybuje celý den na vozíku 
a kromě plavání nemá žádný pohyb. 
Pravidelné používání trenažéru by sloužilo k rehabilitaci a uvolnění svalového 
tonusu na horních i dolních končetinách a pro Vojtu, který má postižené 
všechny čtyři končetiny, by zajistilo výrazné zkvalitnění jeho života.

Získat 
fotografii Vojty
na tříkolce 
je téměř 
nemožné. 
Chlapec se 
v sedle necítí 
bezpečně.

Chlapec potřebuje od narození systematickou 
rehabilitaci. V dětství s ním rodiče cvičili Vojtovu metodu 
a jezdili na hipoterapii. Nyní pravidelně navštěvuje 
stacionář církevní Diakonie a tam rehabilituje. Mezi 
jeho oblíbené činnosti patří plavání, které naše 
občanské sdružení zajišťuje pro děti s postižením.

Vojtovo postižení je velmi těžké, a proto bude 
potřebovat celoživotní péči. Například v noci k němu 
musí rodina vstávat a obracet ho. Tím jak Vojta stárne, 
dnes je mu jednadvacet let, a stává se těžším, je péče 
o něj stále náročnější a namáhavější.

Naše sdružení se 
nedávno zúčastnilo 
plaveckých závodů.

Kvůli svému postižení je 
hoch sociálně izolován.

Vojta rád plave.
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