VÁNOČNÍ PUNČ
PRO ADÉLKU
srdečně Vás Tímto zveme
na tuto již tradiční předvánoční dobročinnou akci, která se uskuteční -

v pátek 30.11.2018 od 13:00 hod na Hlavní náměstí ve Šternberku
Přijďte nasát příjemnou předvánoční atmosféru a
společně tak již „pátým“ rokem zakoupením punče a perníčků
podpořme rodinu nemocné Adélky.
Předvánoční čas bývá mimo jiné symbolem pomoci druhým.
V minulých letech oslovil maminky ze Šternberka a okolí příběh, dnes již jedenáctileté Adélky
z Mladějovic a její rodiny, a proto se zrodil nápad, podpořit tuto rodinu prodejem vánočního
punče a perníčků. Dnes již pomáhá mamince Andree s rozvozem holek do škol manžel Pepa,
který získal, díky všem dobrým lidem, kteří v minulých letech tuto akci podpořili, řidičský průkaz.
V dalších letech pak výtěžek z prodeje punče pomohl Adélce spolufinancovat nemalé náklady na
její rehabilitace v Adeli Medical Centru v Piešťanech a Klimkovicích.
Obě centra se specializují především na neurologické obtíže a mají skvělé výsledky
zejména s pacienty trpícími DMO (dětská mozková obrna), u kterých dochází
absolvováním těchto terapií k významnému posunu.
Adélka a její dvojče Natálka se narodily předčasně v 31. týdnu těhotenství a vážily 1630g
a 1650g. U Adélky se z nezjištěných příčin rozvinula DMO. Sama nedokáže sedět, chodit,
nepoužívá ručičky, je 24 hodin denně odkázána na pomoc dospělé osoby… a je to pomoc
opravdu hodně náročná!!! Náklady na její každodenní péči a rehabilitaci jsou nemalé a velkou
měrou je pomáhá hradit právě dobročinnost. V letošním roce jsme se proto opět rozhodli, za
pomoci této pěkné akce, Adélce pomoci a výtěžek z této akce zaslat na Konto Bariéry,
kde má Adélka zřízený účet a jsou z něj hrazeny její rehabilitace.

Každoroční překvapení pro děti
– hromada sněhu !!! 😊

Díky Vám jsme Adélce dokázali zaslat v r. 2014 - 15.420,- Kč; v r. 2015 - 17.350,- Kč,
v r. 2016 - 19.660,- Kč a v r. 2017 krásných 21.513,- Kč. DĚKUJEME ♥♥♥

