
Bojuje již od narození
Dvojčata Marcelka a Matýsek se narodila předčasně a byla jim 
diagnostikována dětská mozková obrna. Stupeň postižení je  
u dívky bohužel těžší. Zatímco Máťa může chodit, dívka je  
upoutána na invalidní vozík. Přestože jí rodina věnuje mnoho 
hodin při rehabilitacích, jezdí do lázní a na rehabilitační poby-
ty, její fyzický stav se nikdy výrazně nezlepší. Marcelka je ne-
chodící, ovládá pouze omezeně jednu ruku a je odkázána 
na cizí pomoc při všech úkonech při sebeobsluze.

Více informací o našich projektech získáte na:
www.cestazivotembb.cz

Zprávy z Cesty – číslo 1/2012, vydává Cesta životem bez bariér, o.s.,  
Paběnice 75, 286 01 Čáslav, kontaktní osoba: Mgr. Petra Hnátová
Pokud by se podařilo shromáždit více finančních prostředků, než na nákup potřebujeme, budou použity  
na dofinancování ostatních projektů.

Marcelka s námi plave od roku 
2009.

S maninkou při cestě autobusem.

Mechanické vozíky prošly mnoha 
inovacemi.

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU!

Marcelka potřebuje nový vozík!
Děti s tělesným postižením jsou sice v přirozeném pohybu vel-
mi omezeny, ale to neznamená, že by měly veškerý čas trávit 
o samotě doma. Kontakt s vrstevníky je pro ně velmi důležitý. 
Stejně tak zdravé děti by se měly naučit pochopit speciální 
potřeby svých spolužáků, kteří jsou nějak tělesně či mentálně  
v kolektivu znevýhodněni.

Marcelce je 11 let a je integrovaná v běžné základní škole. 
Je velmi snaživá a hýří optimismem. Rodina i celé okolí se jí 
snaží ze všech sil pomáhat, aby mohla i s handicapem prožít 
trochu veselý život. Bariéry, se kterými se téměř na každém 
kroku setkává, ji pomáhá zdolat invalidní vozík. Ze stávajícího, 
mechanického, již Marcela vyrostla a nyní potřebuje nový, který 
bude vyhovovat jejímu zdravotní stavu. Na moderní vozík s 
odlehčenou konstrukcí ale bohužel nelze získat 100% příspěvek 
od zdravotní pojišťovny. 

Jak můžete pomoci?
Podpořte, prosím, tento projekt! Stačí jen vyplnit přiloženou 
složenku a uhradit ji na poště. Váš dar v jakékoliv výši umožní 
pořízení mechanického vozíku a doplňků zajišťujících kvalitní 
sed. Cena invalidního vozíku je 62 430 korun.

Na Louskáčku v Národním Divadle.


