Bo jak nie my, to kto?

Kochani, zainspirowani tym, że nasze dotychczasowe charytatywne akcje zawsze kończyły się
sukcesem, pełni nadziei na to, że również teraz pokażemy jak wielkie mamy serca – my, społeczność
szkolno-przedszkolna z Uwielin we współpracy z Fundacją Złotowianka chcemy z pomocą Waszą oraz
Waszych rodzin i znajomych zebrać pieniądze na sprzęt potrzebny do rehabilitacji Grzesia Jarosza. Chłopca
który, gdyby życie potoczyło się troszkę inaczej, byłby uczniem naszej szkoły.
Większość z nas, uczestników dotychczasowych „akcji” przy naszej szkole doskonale zna mamę
Grzesia – Kasię Jarosz. Kasia angażuje się w życie szkoły, wspiera pracę Rady Rodziców, czynnie
uczestniczy w zbiórkach, pracach czy choćby publicznym śpiewaniu świątecznych kolęd. Gdy nie było
pandemii mijaliście ją na korytarzu szkolnym, uśmiechniętą, łatwo nawiązującą kontakty. Niewielu z nas
jednak ma świadomość z jakimi trudami na co dzień zmaga się Kasia wraz z całą rodziną.
Syn Kasi Jarosz – Grześ urodził się 3 marca 2011 roku. Jest chory na lekooporną padaczkę
pod postacią zespołu Westa. Grześ ma problem z wiotkością całego ciała, w szczególności z kontrolą głowy.
Nie mówi, nie siedzi. Rodzice wraz z rehabilitantami walczą o to aby trzymał głowę, mają nadzieję, że po
dalszej rehabilitacji, będzie mógł sam siedzieć. Niestety turnusy rehabilitacyjne dostępne w ramach NFZ
są rzadkie, a komercyjne kosztują.
Naszym celem jest zebranie środków na urządzenie do poruszania całego ciała w pozycji pionowej –
Grześ jest coraz większym i cięższym chłopcem, Kasia często nie ma sił do podnoszenia Go, przenoszenia
z wózka na fotel czy do łazienki. Urządzenie takie to koszt około 150 000 zł. W miarę możliwości
chcielibyśmy również wesprzeć dalsze turnusy wyjazdowe Grzesia.

Drodzy Państwo udało nam się pomóc Kubie, Wojtusiowi, zebraliśmy duże sumy na Szlachetne
Paczki. Wierzymy, że i tym razem się uda – nie ma małych wpłat. Bywa, że jest zbyt mało darczyńców.
Liczymy na to że tym razem będzie wielu, wielu darczyńców z wielkimi sercami.
Grześ Jarosz czeka na naszą pomoc – niedługo Jego 10 urodziny – sprawmy aby były radosne!!!!
Poniżej link do wpłat oraz dokładny, potwierdzony przez fundację opis choroby Grzesia.
https://zlotowiankahelp.pl/cel/urzadzenie-innowalk-pro-do-pionowej-rehabilitacji-oraz-turnusty-rehabilitacyjnedla-grzesia-jarosza/

