
 

 

Szanowni Państwo 

   

       Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc dla naszej 
9 letniej córki Aleksandry.                 Ola od urodzenia 
choruje na mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe, 
które niestety zostało zdiagnozowane w 10 miesiącu życia i 
od tej pory zaczęła się systematyczna walka o sprawność 
naszej córki. Wiele dało się osiągnąć przez te wszystkie lata, 
mimo ciężkiego stanu córki na początku. Ola na dzień 
dzisiejszy porusza się przy pomocy balkonika lub osoby 
drugiej, ręce nie do końca udało się uaktywnić, gdyż duża 
spastyka mięśni przykręgosłupowych uniemożliwia Oli 
wiele czynności. Szansą dla córki, na w miarę normalne 
życie jest operacja –  rizotomia selektywna grzbietowa SDR- 

która przeprowadzana jest w Stanach Zjednoczonych przez dr Ts.Parkera - Aleksandra została 
zakwalifikowana do zabiegu, na podstawie wysłanej dokumentacji medycznej (córka musiała 
mieć wykonanych szereg badań, trzeba było nakręcić film ukazujący w jaki sposób się 
porusza) i UDAŁO SIĘ - Ola MA SZANSĘ NA SAMODZIELNE CHODZENIE I 
WIĘKSZĄ SPRAWNOŚĆ RĄK. 

 Aby Ola mogła być zoperowana potrzebna jest kosmiczna kwota 250 tys. zł. Jest to suma 
nieosiągalna dla nas. Jesteśmy czteroosobową rodzina utrzymującą się wyłącznie z małego 
gospodarstwa rolnego i należnych świadczeń z pomocy społecznej. W życiu codziennym jest 
ciężko, aby znaleźć potrzebne pieniądze na systematyczną rehabilitację,wizyty lekarskie, 
odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne….. Mimo wielkiej miłości, wyrzeczeń i troski o 
dalsze losy córki nie jesteśmy w stanie sami uzbierać takiej sumy. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe, dzięki któremu Ola dostanie szansę 
na samodzielne życie i sama bez pomocy osób drugich pójdzie w dorosłe życie. 

Mocno wierzymy w dobroć drugiego człowieka i w to, że uda się zebrać wspólnymi 
siłami potrzebną kwotę. 

Z góry SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ WPŁATĘ, KTÓRA PRZYBLIŻY NAS 
DO CELU. 

                                                             Iwona i Dawid Skotarkowie 

Wpłat można dokonywać na konto: 
 
FUNDACJA DZIECIOM ,,ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 
ul.Łomiańska 5, 01-685 Warszawa 
nr 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 
koniecznie z dopiskiem: 13637ALEKSANDRA SKOTAREK darowizna na pomoc 
i ochronę zdrowia 


