
Děkujeme korporaci TianDe, že nám pomáhá
proměnit dětské slzy v úsměv :-)

Život dětem
obecně prospěšná společnost

od roku 2000 pomáhá vážně nemocným dětem v celé České 

republice.
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Život dětem, o.p.s.

Eliška, Brno
intenzivní neurorehabilitace
35 000 Kč

Eliška se narodila v termínu, po ukázkovém těhotenství.
Bohužel její vývoj byl od začátku opožděný, až se zjistilo, že má
vadu na chromozomu 1, jako jediná v našem rodě

Když jí byly čtyři roky, onemocněla meningokokem a lékaři ji
nedávali vůbec šanci, že by to mohla přežít. Eli byla uvedena
do umělého spánku, na mimotělní oběh a postupně jí
selhávaly všechny orgány. Druhý den od hospitalizace nám
ošetřující lékař po vizitě sdělil, že dceři zbývá pár hodin života.
To se nevyplnilo a Eli, velký bojovník, svůj boj vyhrála. Musí
neustále rehabilitovat, aby udělala aspoň minimální pokrok. Eli
všemu rozumí, ale bohužel nemluví – jen pár slov. Našim cílem
je rozmluvit ji a začlenit ji co nejvíce do běžného života.
Dochází na nejrůznější terapie, které nehradí zdravotní
pojišťovny. Jsou tak drahé, že je nejsme schopni ze svých
příjmů sami zaplatit. Proto děkujeme za pomoc všem, kterým
osud nemocných dětí není lhostejný.

Tímto chci poděkovat všem zákazníkům korporace TianDe,
jejichž nákupy pomáhají nemocným dětem. Je to pro nás
téměř neuvěřitelné, že někdo dokáže a chce pomoci dítěti,
které vůbec nezná. Moc si toho vážíme! Díky Vám se Eli opět
posunula ve svých dovednostech o krok dále a ke snu, že bude
jednou schopna samostatně žít.
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Život dětem, o.p.s.

Alžběta a Zuzanka, 

Praha
ozdravný pobyt u moře
30 000 Kč

Vážení,

děkujeme moc všem zákazníkům korporace TianDe za
podporu o.p.s. Život dětem a tím i naší rodině. Alžběta i
Zuzanka mají vrozené kožní onemocnění Epidermolysis bullosa
známé jako nemoc motýlích křídel. Je možné, že jste o této
nemoci již slyšeli. Každý kdo jí má, má jiné projevy. U Bety a
Zuzky jsoumírnější, zatím. Např. jim nesrůstají prsty, mohou si
dát i řízek aniž by jim poranil krk. Naše projevy spočívají v tom,
že kůže u kloubů je tak citlivá, že se při tření o silnější látku,
popř. mechanicky odře, nebo vzniknou puchýře. V případě
pádu nevydrží ani silnější kůže na dlaních. Jejich život
doprovází neustále omezování v různých činnostech,
několikahodinové ošetřování a bolest. Zjistili jsme, že mořská
voda a slunce (v míře) nám pomáhají, a to tím, že se zahojí
většina ran. Díky Vám všem můžeme dětem dopřát nejen
radost, že se mohou naučit plavat, dovádět v moři a také se
cítí svobodně, protože u moře nevadí, když chodí v plavkách a
je vidět zraněné tělo. A to velké pískoviště s pískem, který je
tak jemný, že když si do něj sednete, že neublíží? Stavět hrady,
sochy a chytat vlnky. Je to krásný pocit je vidět šťastné a na
chvíli nemyslet na tvrdou realitu, která se navrátí navečer
s nutným ošetřováním. Děkujeme za ty chvíle radosti.
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Tadeáš, Kosmonosy
intenzivní rehabilitace
48 000 Kč

Narodil se na 26. týdnu s velkými poporodními komplikacemi
císařským řezem. Byl převezen do ÚPMD Podolí na RES, kde
druhý den došlo ke krvácení do plic a poté ke krvácení
IV.stupně do hlavičky. Po těchto těžkých zdravotních stavec ,
nám bylo oznámeno, že Tadeášek bude těžce postižený. Za
první rok života podstoupil jedenáct chirurgických zákroků
hlavičky. Tadeášek byl a je velice statečný, plný úsměvů,
radosti a energie, jako by věděl, co vybojoval a o co bojuje.Má
slabé nožičky a pravou ručičku. Jeho chůze, stabilita a
rovnováha je velice problematická a proto potřebuje stálý
dohled. Neběhá, neskáče, pravou ručičkou jen stěží něco udrží.
S Tadíkem pravidelně jezdíme na neurokliniky do Prahy, kde 2-
4 hodiny posiluje. Jezdíme na hipoterapii, do vířivky,
ergoterapii. Již dva roky jezdíme do Vídně na kliniku, kde mu
zhotovují speciální ortézy, které má i v noci. Je velmi
energický, pozitivní a vše přijímá s velkou radostí. Umí se smát,
naslouchá a miluje sport a vše co k němu patří. I přes
kombinované postižení a jeho bojovnost….sportuje. Tadeášek
je obklopen láskou celé rodiny. Má ještě dlouhou cestu před
sebou….ale my jsme nesmírně šťastni, že ho máme a tu cestu
jdeme s ním….. Chtěli bychom poděkovat všem zákazníkům
korporace TianDe. Jejich nákupy nám velmi pomáhají.
Chováme velikou úctu ke všem, kteří pomáhají druhým.
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Život dětem, o.p.s.

Anička, Dolní Kralovice
intenzivní terapie
58 370 Kč

Anička je devět let stará usměvavá holčička. Má ale od
malička smůlu. Narodila se s těžkou hypotonií, musela
na několik operací s nožičkami a ještě do toho
prodělala DMO. Je těžce mentálně postižená a byla dle
lékařů a našeho státního zdravotnictví odsouzena
k životu ležáka.

Pouze díky dlouhodobé náročné péči a penězům ze
soukromých zdrojů se podařilo ji alespoň částečně
postavit na nohy. Nyní dokáže chodit, když ji někdo
přidržuje za jednu ruku. Snažíme se pomoci dalších
terapií rozvinout dále její možnosti pohybu a aby
začala více komunikovat. Nyní je schopna použít pouze
pár slov a zvuků. Na to je potřeba hromada času a
financí.

Proto musíme opravdu moc poděkovat zákazníkům
korporace TianDe za úžasný finanční dar, který nám
pomůže se posunout dále.
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Život dětem, o.p.s.

Hyneček, Slaný
intenzivní rehabilitace
64 000 Kč

Hyneček se narodil jako zdravý kluk. V létě roce 2014,
bylo mu 2,5 let , spadl do bazénu. Byla to nešťastná
náhoda, ale nám se otočil život vzhůru nohama.
Nedostatkem kyslíku utrpěl Anoxické poškození
mozku. Následkem toho přišel o veškeré reflexi, sací,
kousací a polykací, a o veškerý pohyb. Po druhé se
narodil. Neuměl vůbec nic. Začal nám tedy koloběh
rehabilitaci, a vše možného cvičení. Po 6 měsících se
Hynek plně probudil z Apalického stavu. Plně reagoval
a rozuměl všemu co se mu řeklo. Bohužel, se ale
nezlepšil příjem potravy, a proto mu byla zavedená
sonda do bříška. Tou je krmen do dnes. Snaží se ale
něco malou pusou jíst. Není to ale dostačující. Dnes
Hynek plně reaguje, učí se komunikovat očima, a jde
mu to dobře. Rozumí úplně všemu. Je ale bohužel
uzavřen ve svém tělíčku. S pomocí dokáže nějakou
dobu sedět, a zvládne se přetočit na bok. Trápí ho
svalové křeče. Jsou velmi bolestivé a Hynek je neumí
přeprat. Vážíme si každé pomoci a ze srdce děkujeme
Náš sen je, aby byl aspoň trochu kluk jako dřív, a mohl
se zapojit do reálného života. Ještě jednou všem
zákazníkům TianDe moc děkujeme. Jejich nákup nám
velmi pomáhá.

Produkty také známe a používáme. Díky.
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Život dětem, o.p.s.

Grétka, Praha
chodítko
41 000 Kč

Margaretka je veselá a upovídaná tříletá holčička, u
které se v roce života projevilo progresivní
neurologické onemocnění spinální muskulární atrofie
2.typu (SMA II). Toto onemocnění postihuje pouze
pohybový aparát, mozek funguje normálně. Bez léčby
postupně ochabují svaly nohou, trupu, rukou, dýchání
a polykání. Zhruba do 8 měsíců se vyvíjela téměř
normálně, ale pak se vše prakticky zastavilo. Dokázala
se plazit a kutálet. Po horečnatém onemocnění před
prvními narozeninami přestala být schopna sedu i
plazení. Díky léčbě, která byla nasazena hned po
diagnóze, se mohla Margaretka zase začít motoricky
zlepšovat, ovšem nemoc už si vybrala svou daň a nikdy
nebude schopná vše dohnat.Díky darům má
Margaretka možnost cvičit nejen doma s maminkou,
ale i v neurorehabilitačních centrech a lázních, což jí
velmi pomáhá. Také absolvuje hiporehabilitace, díky
kterým se krásně napřímila a posiluje střed těla.. Za
dva roky od diagnózy udělala Margaretka neuvěřitelný
pokrok – naučila se lézt po čtyřech, dokáže se nejen
sama posadit, ale u opory se i postaví a zkouší chodit!
Měli jsme možnost zkusit různé typy chodítek a nejvíce
jí vyhovovalo Schuchmann Marcy, které bohužel patří k
nejdražším.

Děkujeme zákazníkům korporace TianDe za jejich
nákupy, které nám pomohly chodítko Grétce pořídit.
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Život dětem, o.p.s.

Adélka, Karviná
příspěvek na ortézy Pohlig
39 805 Kč

Chceme ze srdce poděkovat za finanční dar pro naší
desetiletou dcerku Adélku, který nám byl poskytnut ve
formě příspěvku na pořízení speciálních ortéz. Adélka má
DMO (dětskou mozkovou obrnu – spastickou diparézu).
Tato diagnóza vznikla, jako následek předčasného
narození ve 26.tt. Adélka se pohybuje na invalidním
vozíku, ale na krátké vzdálenosti zvládá i chůzi. Aby byla
chůze pro Adélku snadnější a stabilnější, potřebuje ortézy
na dolní končetiny. Ortézy má Adélka na nohou většinou
po celý den. Díky ortézám se může kdykoliv zapojit do
veškerých činností a aktivit svých spolužáků a kamarádů.
Naštěstí je Adélka chytrá, veselá a velice aktivní slečna a
velká bojovnice. Navštěvuje 3. třídu běžné ZŠ a s pomocí
asistentky pedagoga to zvládá docela dobře. Adélka je
také malý „ handisportovec“, protože je členkou
sportovního klubu Atletika Olomouc. Účastní se
atletických závodů handicapovaných sportovců, při
kterých získala i pár medailí. Tímto patří velký dík všem
zákazníkům společnosti TianDe, jejichž nákupy pomáhají
nemocným dětem. Díky Vaší pomoci můžeme pořídit
svému nemocnému dítěti i finančně náročnější pomůcku,
která by byla jinak pro nás nedostupná a tímto jí umožnit
žít kvalitnější a plnohodnotnější život.
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Život dětem, o.p.s.

Radeček, Plesná
elektrokolo a příspěvek na 
ošetřující materiál a léky
74 990 Kč

Radeček trpí od narození nemocí motýlích křídel
dystrofickou formou, je to bohužel ta nejhorší forma. Má
tenkou kůži právě jako motýlí křídla. Nemoc se projevuje
sebemenším nátlakem na kůži, kůže se strhne a vznikají
rány, které se někdy špatné hojí. Vznikají bolestivé
puchýře i uvnitř těla, tak aby měl Radeček kvalitní stravu
tak má sondu do bříška Peg. Srůstají mu prstíky na nohou
i rukou, a to je potřeba rehabilitovat. Má velké bolesti,
potřebuje hodně ošetřujícího materiálů a léků, to
všechno pojišťovna nehradí.

Radeček bohužel už nemůže chodit, a proto jsme
požádali o elektrokolo aby jsme mu ten bolestivý život
trošku zpříjemnili a bez Vás by to nešlo.

Tímto bych chtěla moc poděkovat zákazníkům korporace
TianDe za zakoupení elektrokola pro Radečka, moc si
toho vážíme a ještě jednou z celého srdce děkujeme.
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Život dětem, o.p.s.

Kristýnka, Praha
rehabilitace
70 484 Kč

Kristýnka má dětskou mozkovou obrnu, separační
úzkost a centrální svalovou hypotonii.

Pomalejší psychomotorický vývoj. Sama se neobleče
potřebuje pomoc. Sama se nají lžíci.

Kvůli centrální svalové hypotonii Kristýnka ujde
vzdálenosti 200 metů, nad 200 metrů je rychle
vyčerpaná a potřebuje často odpočívat. K delším
přesunům nad 200 potřebuje kočárek, aby si mohla
odpočinout. Kristýnka se pomalu začleňuje do
kolektivu, kvůli separačním úzkostem to jde pomalu.
Všem zákazníkům Tiande bych chtěla poděkovat za
jejich nákupy, díky kterým jste pomohli přispět na
nemocné děti.

Vážíme si všech, kterým není osud vážně nemocných
dětí lhostejný.

Děkujeme!
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Život dětem, o.p.s.

Michalka, Jičín
ozdravný pobyt u moře
67 861 Kč

Naše Michalka se narodila před 4 lety ve 33 týdnu
těhotenství s rozštěpem páteře, hydrocephalem a
ortopedickou vadou pes equinovarus ( koňská noha ).
Michalka má bohužel od kolen dolů ochrnuté nožky a
potřebuje speciální ortézy na zpevnění nožiček, pro které
jezdíme až do Vídně. Díky nim ve 3 letech byla schopná
udělat první samostatné kroky. Bez nich se dokáže jen
postavit na nožičky s oporou. K diagnóze bohužel patří
sfinkterova porucha vylučovacího ústrojí, takže trpí
inkontinenci, jak moče, tak stolice. Musíme denně 5x
cévkovat. Michalka je bohužel plně na plenách. Musíme
absolvovat plno kontrol u lékařů, na neurologii, ortopedii,
neurochirurgii, rizikové poradně, oční. Absolvujeme
náročné intenzivní rehabilitace minimálně 4x ročně
měsíční terapie, které jsou ale velice užitečné a Michalka
vždy udělá velký pokrok. Dále navštěvuje hipoterapie.
Chtěla bych za celou rodinu moc poděkovat zákazníkům
korporaci TianDe, jejíž nákupy velice pomáhají
nemocným dětem a jejich rodinám. Díky Vašim darům
můžeme dětem dopřát, to co bychom z rodinného
rozpočtu nemohli pořídit a dopřát.
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Život dětem, o.p.s.

Davídek, Blansko
ozdravný pobyt
58 390 Kč

Váš příspěvek na ozdravný pobyt velice pomůže našemu

synovi Davidu Slanému, kterému je 14 let.Davídek trpí

těžkým zrakovým postižením (glaukom), těžkou srdeční

vadou a autismem s TMR. David mě problémy už od

raného dětství i s pohybovým aparátem. Musel nosit fixní

retardér a absolvoval mnoho rehabilitací a rehabilitačních

pobytů, které trvají až dodnes. Od dětství prodělával

spousty různých operací. David chodí do základní

speciální školy, kde se učí alespoň základní obsluze. Má

špatný zrak a téměř nemluví. Pouze pár slov. Ozdravný

pobyt využijeme na rozvoji jeho pohybového

aparátu,dýchacích cest a zlepšení psychického stavu.

Moc děkuji všem zákazníkům korporace TianDe. Jsem

velmi vděčná, že nám jejich nákupy pomáhají změnit

život k lepšímu.

S poděkováním vděčnámaminka



Život dětem
obecně prospěšná společnost

děkuje korporaci TianDe za finanční dar z prodeje sirupů

v roce  2021

v celkové výši 587 900 Kč

mailto:anna.strnadova@zivotdetem.cz

