Fanoušek Mashke a jeho nový pokojíček
I když malý Fanda nebyl úplně prvním děťátkem, pro které jsme
otevírali sbírku, byl přesto první, kterému se podařilo splnit jeho přání. ☺
Někdy kolem poloviny března nám přišla žádost od tatínka malého Fanouška. Fanoušek je opravdu
báječný mladý muž, kterému však chybí to důležité, a to zdraví. Narodil se jako naprosto zdravé
miminko. Dělal pokroky, lezl, seděl, v roce se dokonce postavil. Pak najednou nastal zlom a Fanda
začal stagnovat.
Po spoustě vyšetřeních se zjistilo, že malý Fanoušek trpí svalovou hypotonií trupu i končetin.
Prokázala se také mozková obrna, mentální retardace s poruchou chování a mnoho dalšího. František
ve svých čtyřech letech nechodí, nemluví a není schopen se o sebe postarat. Vyžaduje permanentní
péči jiné osoby.
Někdy je život ale opravdu drsný. Když byly Fanouškovi dva roky, rozhodla se jeho matka (můžeme jí
tak říkat?), že vezme starší zdravou dceru a odejde. Prostě zmizela a Františka nechala otci. Již dva
roky nepřišla svého syna ani navštívit. Důvod byl ten, že nechce postižené dítě. Tatínek tedy syna
vychovává sám. A pozor! Sám také pobírá invalidní důchod! 😞😞😞 Jsou tedy odkázáni na finance
pouze ze sociálních dávek.
Žádost, která nám přišla obsahovala prosbu o pomocnou židličku Medico, která by Fandovi pomohla
při domácích aktivitách. Pan Mashke potřeboval na koupi této židle 12 000 korun. My neváhali a
otevřeli pro Františka sbírku právě na tuto židličku. Částka se vybrala opravdu rychle a my mohli
finance na zakoupení odeslat. Jenomže osud tomu chtěl ještě jinak. Do hry nastoupil naprosto úžasný
fotbalový klub FC Fastav Zlín. Díky našemu patronovi přes sport Petru Jiráčkovi a jeho manželce Lindě
se rozhodli, že našemu nadačnímu fondu věnují 20 000 korun. Tímto ještě jednou ze srdce děkujeme.
A protože jsme se rozhodli, že Fanda i s tatínkem by zasloužili ještě jednu pomocnou ruku, na dálku
jsme se pustili do rekonstrukce Fandova dětského pokojíčku ☺ S celou touto akcí nám nesmírně
pomohla stavební firma Teorest s.r.o. v čele s panem Struminským. Postarali se o veškeré práce
včetně montáže zakoupeného nábytku.
Byla to takto na dálku docela dřina, ale vše se nakonec zmáklo do posledního puntíku ☺ Z původního
obýváku se vytvořil zcela nový klučičí pokojíček, do kterého se nakonec báječně hodila i nová
pomocná židlička Medico ☺ Pracovalo se na nové podlaze, výmalbě, až po kompletní nový nábytek,
hračky I dekorace ☺ Na závěr je potřeba zdůraznit, jak úžasná je firma pana Struminského Teorest
s.r.o. Za honorář, který od nás získali za odvedenou práci, koupili malému Fandovi velkou plazmovou
televizi. Wow! Klobouk dolu a za nás ještě jednou obrovské DÍKY! ☺
Za pomoc patří ohromné dík také firmě O2 Family, kteří se nemalou částkou podíleli právě na této
přestavbě.
Přejeme tatínkovi i malému Fandovi jen samé krásné dny, a ať jich je plno i v novém klučičím
pokojíčku. ☺

