
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.



POMÁHÁME PROMĚNIT DĚTSKÉ SLZY V ÚSMĚV

WWW.ZIVOTDETEM.CZ

Život dětem, o.p.s.

Honzík, Liberec
polohovací  lehátko
24 721 Kč

Chtěli bychom poděkovat za finanční dar pro našeho syna

Honzíka (6 let), kterému jsme mohli i díky vám pořídit

polohovací lehátko na koupání, které nám zjednodušuje a

Honzíkovi zpříjemňuje koupání. Honzík se narodil jako

zdravé miminko, ale od 3 měsíců nám začal nekončící

kolotoč po doktorech, kdy se postupně objevovali další a

další diagnózy jako je epilepsie, DMO, TMR, mikrocefalie,

špatné svalové tonusy, problémy s jídlem a těžká porucha

spánku. Vše je způsobené velmi vzácnou genetickou

vadou 14q12, kdy v ČR mají tuto vadu pouze 3 chlapečci.

Honzík nemluví, neleze, nechodí a ani sám nesedí, i

přesto je to smíšek, který všechny problémy rozpustí

jedním úsměvem. Je tedy odkázán na druhou osobu a

náklady na kompenzační pomůcky, které jsou pro něj

nezbytné jsou velice nákladné.

Chtěli bychom poděkovat všem zákazníkům korporace

TianDe. Jejich nákupy nám velmi pomáhají.
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Život dětem, o.p.s.

Nelinka, Strání
intenzivní plavecký kurz
14 850 Kč

Jménem celé naší rodiny bych vám ráda poděkovala za

poskytnutý dar pro dceru Nelinku (18 měsíců), která má

diagnostikovanou pravostrannou hemiparézu. Díky vám

jsme mohly již podruhé absolvovat týdenní intenzivní

plavecký pobyt Plaváček. Nelinka vodu miluje. A taky to

má ráda pod vodou ☺ Na tomto pobytu jsme byly každý

den 2 hodiny ve vodě, následovala sauna a masáž.

Nelinka rozdávala úsměvy na všechny strany a opravdu si

tento pobyt moc užívala. Dokonce se během pobytu

poprvé sama postavila! Po návratu domů se tak poprvé

sama postavila u stolu a udělala sama první krůčky. Ta

radost v jejích očích byla nepopsatelná. Při plavání se její

tělo krásně zpevňuje a je to pro nás příjemná změna ve

cvičení. Jinak během roku stále poctivě doma cvičíme

3krát denně Vojtovu metodu. Ze srdce děkujeme

zákazníkům korporace TianDe za jejich nákupy, které

tolik pomáhají.
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Život dětem, o.p.s.

Zoinka, Praha
intenzivní neurorehabilitace
25 600 Kč

Chtěli bychom velice poděkovat všem zákazníkům
korporace TianDe za jejich nákupy, protože jejich
zásluhou jsme dostali od Život dětem o.p.s. za
poskytnutí finanční dar pro naši dceru Zoe.

Zoinka se narodila o 3 měsíce dříve a následně jí byl
diagnostikován Prader Willi syndrom. Nyní jsou jí 4
roky a bohužel došlo k opoždění psychomotorického
vývoje s velice neobratnou jemnou i hrubou
motorikou. Má hypotonii, hypermobilitu, problémy
s kousáním, omezení ve stravování, neudrží
pozornost, stále nosí pleny, má korekci brýlemi,
trupovým korzetem, špatné postavení nohou
s vpáčenými kotníky. Jedná se o genetickou vadu,
nelze ji tedy vyléčit, ale vhodnou terapií se dají
zmírnit některé projevy. Od narození se snažíme
dceru ve všech směrech maximálně podpořit.
Docházíme ke spoustě specialistů, navštěvujeme
neurorehabilitace, hiporehabilitace a právě díky vaší
pomoci v tommůžeme i nadéle pokračovat.

Opravdu z celého srdce děkujeme všem, kteří
pomáhají dětem, které to mají v životě všechno tak
nějak složitější.
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Život dětem, o.p.s.

Adámek, Klatovy
intenzivní rehabilitace
11 000 Kč

Jménem svého syna, Adama Jiřiny, kterému je
nyní 8 let, bych chtěla srdečně poděkovat všem
dárcům, kteří přispívají nadaci Život dětem, o.p.s.
Syn má spinální muskulární atrofii I. typu, která je
onemocněním nervosvalovým. Pravidelně
dochází na soukromé rehabilitace, přibližně
jednou za 14 dní a s paní fyzioterapeutkou mají
v rámci cvičení rozsáhlé fyzioterapeutické
procedury. Ať už se jedná o cvičení ve formě
protahování a procvičování ztuhlého svalstva či
aktivní cvičení na podložce. Syn má velmi
omezené možnosti pohybu a pravidelným
cvičením tyto možnosti můžeme snížit na co
nejnižší míru. Také fyzioterapie pomáhá zvýšit
účinky léčby Risdiplamu a tím zajistit i maximální
účinnost léku. Pravidelná rehabilitace pomáhá
synovi posílit svalstvo či alespoň zajistit, aby se
díky těmto procedurám nezhoršoval jeho
zdravotní stav.

Moc děkuji všem zákazníkům korporace TianDe.
Jejich nákup nám velmi pomáhá.
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Život dětem, o.p.s.

Filípek, Stará Boleslav
osobní asistence
14 829 Kč

Dovolujeme si poděkovat korporaci TianDe a jejich
zákazníkům, jejichž nákupy opravdu pomáhají.

Dar osobní asistence pomohl Filípkovi ve zvýšené
časové péči od našich asistentů. Tentokrát jsme se s
Filípkem zaměřili na interaktivní procvičování
naučených slov přímo v reálných situacích jako v
zoologické zahradě, při stavění sněhuláka, nákupu v
supermarketu, jízdě MHD, návštěvě čajové kavárny,
či výletu na koloběžce atd. Filípek se tak naučil o
dalších 67 slov více, naučil se počítat do 100, více
porozuměl textu a mluvenému slovu, zároveň se
zvýšila snaha o napodobování čímž se tyto děti učí
praktické věci pro život a napomáhá tak k větší
samostatnosti.

Chtěli bychom moc poděkovat všem dárcům o.p.s.
ŽIVOT DĚTEM za šanci dát Filípkovi větší možnost
vzdělávání, která je vykoupená hodinami drilu a
opakování, systematického kontrolování, zapisování
a hledání možností jak posunout Filípka dál pro
běžný život a praktičnost.

Velice si této možnosti vážíme a z celého srdce Vám
moc děkujeme :-).



Život dětem
obecně prospěšná společnost

děkuje korporaci TianDe za finanční dar z prodeje sirupů

v roce  2022

v celkové výši 91 000 Kč

mailto:anna.strnadova@zivotdetem.cz
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