Spolu s Vami meníme
detské sny na skutočnosť
NAŠE NOVINKY
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Naše poslanie
Identifikovať talentované deti
a podporovať ich rozvoj
Pomáhať znevýhodneným deťom
a deťom zo sociálne slabšieho
prostredia
Vyhľadávať a prepájať členov
komunity, ktorí zdieľajú rovnaké
hodnoty a sú ochotní pomôcť

Naše hodnoty
Deti ako lepšia budúcnosť!
Partnerstvo, zodpovednosť,
transparentnosť.
Solidarita a vzájomné
porozumenie.

AKTIVITA

Najzábavnejšie preteky
na Slovensku
aj v roku 2021
Úspech minuloročného preteku Hero Race
nás motivoval opäť pripravovať deň plný zábavy a športu, pre deti a celé rodiny, aj v roku
2021.

Sobota, 4. septembra 2021,
si preto napíšte do kalendára
ako deň, keď deti zdolajú
strach, aj prekážky.
Pripravená bude niekoľko stometrová trať,
na ktorej deti budú liezť, ťahať, šplhať, skákať,
podliezať, bežať, či niečo nosiť.
Skrátka všetko pripravené tak, aby si v cieli
mohli s medailou na krku povedať, že sú malými hrdinami.

Bohatý program
Okrem pretekov bude pre deti a ich rodiny
pripravený sprievodný program, občerstvenie
a rôzne atrakcie.
To všetko v krásnom prostredí rekreačného
areálu Delňa v Prešove, kde si môžu prísť oddýchnuť nielen pretekári, ale aj ich fanúšikovia,
priatelia.

Fotografie, videá a informácie
o projekte nájdete na stránkach:
www.herorace.sk

Čo na pretek
hovoria rodičia:
,,Môj syn je športovec, preto chcel vyskúšať
niečo nové. Veľmi nás prekvapilo krásne prostredie a celé okolie pretekov. Registrácia aj organizácia prebehli v poriadku. Prekážky boli
pripravené super, pretože zapájali množstvo
pohybu a rôzne úrovne záťaže. Už sa veľmi tešíme, keď prídeme aj nabudúci rok.’’
p. Tirpák - otec Tomáša (8 r.)

Nezabúdame
ani na dospelých
Pre rodičov a dospelých pretekárov máme pripravené špeciálne preteky.
Na svoje si 4.9. v kategórii HOBBY prídu rekreační športovci, ktorí sa chcú zabaviť, alebo
si chcú vyskúšať niečo nové, čo ešte nezažili.
Skúsenejší pretekári, alebo naozajstní hrdinovia, môžu pretekať 5.9. v kategórii EXTRÉM.
Táto trať už riadne preverí každého a ukáže
mu, kde má svoje limity.
Na pretekoch HERO RACE nie je dôležité zvíťaziť, ale preteky si užiť a poriadne sa zabaviť.
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Pred nedávnom nám
do schránky pristál list
od Laury. Deväťročného
dievčatka, ktoré bojuje
s niekoľkými diagnózami.
Prekvapilo nás, ako aj napriek ťažkej situácii zostáva stále silná, akú ohromnú podporu
má u svojich rodičov a akou dôležitou oporou
je aj ona pre svojich rodičov.

POMOC PRE LAURINKU

Obrátila sa na nás
malá Laurinka (9 r.)
a my jej ideme pomôcť.
Pridáte sa?

Jej príbeh nás nenechal chladných, preto
sme sa rozhodli, že jej pomôžeme s nákladmi
na liečebné procesy, terapie a rehabilitácie.
Práve tie jej totiž zásadne pomáhajú k zlepšovaniu jej zdravia.

List od Laurinky
Ahoj, volám sa Laura,
rodičia ma volajú Laurinka, pretože ma majú
veľmi radi. Sú manželmi už 10 rokov,
ja mám teraz 9. Mám ešte bračeka Danielka.
Keď som sa narodila, na prvý pohľad som bola
zdravé dievčatko, ktoré nemalo žiadny problém. Môj boj sa začal, keď som mala 4 mesiace.
Rodičia si všimli, že oproti iným deťom v rovnakom veku, akosi zaostávam. Navštívili viacerých lekárov a tí mi odporučili, aby som začala cvičiť Vojtovou metódou. Absolvovala
som mnoho vyšetrení, odberov, magnetickú
rezonanciu, genetické vyšetrenia, metabolické
vyšetrenia, ale príčina môjho zdravotného stavu, ostávala záhadou.
Stále som vyzerala ako zdravé dieťa, no s vekom sa problémy zhoršovali. Porucha reči, hypotónia, nechodiaca, absolútne nesamostatná,
vo všetkých činnostiach odkázaná na pomoc
rodičov.
Prichádzali aj menšie pokroky, dokázala
som sa posadiť. Rodičia sa veľmi tešili z toho,
že som vedela povedať mama, tata. Stále
som usilovne cvičila a naučila som sa chodiť
po štyroch.

Hľadanie odpovede, čo mi vlastne je, bolo
ale veľmi ťažké. Navštívili sme veľa lekárov,
prečítali veľa článkov Nakoniec nám pomohol pán doktor z Košíc, ktorý sa zaoberá deťmi bez diagnóz. On poslal moju krv do Mníchova, kde je špeciálne genetické centrum.
Tak sme sa konečne dozvedeli, čo mi je. Odborný názov je veľmi komplikovaný, rovnako
ako môj zdravotný stav:

„neurovývojová porucha
s hypotóniou, poruchou reči,
dystóniou a ortopedickými
abnormalitami NDHSAL,
podmienená de novo
heterozygotnou mutáciou
génu HECW2“. Túto poruchu
má len pár ľudí na svete.

Čo mi pomáha, je intenzívna fyzioterapia, trápenie sa s logopédom, a časté rehabilitačné
programy. Tam mi šikovní ľudia ukážu nové
cviky, vďaka ktorým budem môcť napredovať.
Mamka s ockom robia čo môžu, aby sa mi žilo
lepšie. Dávajú mi lásku, tešia sa so mnou
na každý nový deň. Rehabilitačné pobyty
sú však finančne nákladné a preto potrebujem
podporu dobrých ľudí.

Možno sa nikdy nestretneme,
ale Vaša pomoc mi môže doslova
zmeniť život, preto ĎAKUJEM
každému, kto sa mi rozhodne
pomôcť.

Ak chcete Laurinku podporiť,
môžete tak urobiť zaslaním
ľubovoľnej sumy na účet:

SK52 1100 0000 0029 2491 3415
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Variabilný symbol: 2222

Pri bojovníkovi Markovi stojí
naša organizácia už niekoľko
rokov. Markov príbeh je dôkazom, že ak sa spojí dostatok
dobrých ľudí, život detí, ktoré
potrebujú pomoc, sa dokáže
meniť k lepšiemu doslova
pred očami.
Prinášame Vám preto pohľad na to, ako sa malému Markovi darí a čo v týchto dňoch, aj vďaka
darcom, vďaka ktorým ho môžeme cez našu
organizáciu podporovať, robí.

Ako ste prežili
obdobie ovplyvnené
pandémiou Covid-19?
Pandémia obmedzila aj nás. Najhoršie bolo,
že nás doslova posadila a zminimalizovala
nám pohyb. Samozrejme, najprv sme sa veľmi,
veľmi báli, ale postupne sme sa s tým naučili
žiť. No bez pohybu.
Ak by som mala vybrať nejakú pozitívnu
vec na celom tom období, tak to bolo to,
že nás to ako rodinu ešte viac zomklo.

Aký vplyv mala
situácia s Covidom
na Marka a jeho
zdravie?
Úplná absencia rehabilitácií. Pohyb je pre Marka nevyhnutný. Samozrejme sme sa snažili
cvičiť doma a vymýšľali sme nové veci. Vytiahli sme náš starý steper a tak Marko krokoval
a fučal. Ale povedzme si pravdu, trištvrte
roka bez profesionálneho cvičenia na Markovi zanechalo stopy. Svaly sa posťahovali, skôr
sa unaví, niekedy je nutné ho presvedčiť,
aby sa hýbal. Niektoré veci sa mu robia ťažšie. Aj keď sme robili „kolečká“ na našej ulici,
začal sa mu prepadať ľavý členok na vnútornú stranu. Pri tých možnostiach, ktoré človek
má a vzhľadom na to, že pani, u ktorej cvičíme
nemala otvorené, sa Markov stav zhoršil.

BOJOVNÍK MARKO

Ako sa má Marko,
ktorého boj so zákernou
chorobou, ale aj úžasné
zdravotné pokroky
pozorne sledujeme?
Ako ste reagovali
na uvoľnenie opatrení?
Rozhodli sme sa pre rýchle naštartovanie pohybového systému. Tri dni sme cvičili vo Villa
Betula na Liptove, vrátane pomoci štvornohých „terapeutov“ – koníka a psíka. Práve
ich živosť, milosť a stimulácia ako aj teplo,
ktoré koníky vyžarujú donútili, Marka pracovať
a makať dvakrát do dňa ako hodinky. Bez reptania a s nadšením.

A to je to, čo sme potrebovali.
Nájsť v ňom radosť z toho
čo robí, uvedomiť si, že
pôvodný stav nie je v poriadku
a samé to neprejde. A hlavne,
že na to má a môže sa to zlepšiť.

Aké máte plány do
najbližších mesiacov?
Nemáme ešte odvahu cestovať do zahraničia. Veľmi radi by sme sa vrátili k delfínoterapii, ktorá má fantastické účinky. Zatiaľ vieme,
že Marko urgentne cez leto potrebuje kvalitné
rehabilitačné cvičenie.
Chceli by sme vyskúšať rehabilitačný pobyt
v Axis Medical Center v Piešťanoch, na ktorý máme veľmi dobré odporúčania. Radi
by sme zakúpili špeciálne preparáty, ktoré
zlepšujú Markov fyzický aj mentálny stav. Dúfam, že sa nám to podarí, lebo preparáty a pobyt stoja niekoľko tisíc Eur a to bez pomoci
nezvládneme.

Ak chcete Marka podporiť,
môžete tak urobiť zaslaním
ľubovoľnej sumy na účet:

SK52 1100 0000
0029 2491 3415
Variabilný symbol: 1111

Čím Vás Marko
naposledy najviac
prekvapil?
Marko je dieťa ktoré od mala bojuje a nevzdáva
to, preto prekvapuje každý deň.
Čerstvú spomienku však mám, keď si na pobyte pri koníkoch vytiahol pri jednej kartičkovej
hre otázku: „Za čo si najviac vďačný rodičom?“

Chlapča sa na chvíľu zamyslelo
a potom s úsmevom a trošku
zahanbene povedal.
„Za to, že ma ľúbite.“
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VÝZVA

Kampaň, ktorej cieľom je poukázať na problém chudoby
a choroby u detí na Slovensku, no zároveň priniesť nádej
týmto deťom a naplniť ich sny,
sa práve rozbieha.
V najbližšom období pôjdeme za konkrétnymi
deťmi a vy tak budete môcť podporovať a sledovať talentované deti, ktoré doposiaľ nemali
príležitosť a prostriedky na to, aby svoj potenciál naplnili.

Sledujte naše stránky, pretože
my to vidíme ružovo a budeme
radi, ak sa pridáte aj vy.

www.vidimetoruzovo.sk

PRIPRAVUJEME

Deti Majú Talent vždy.
Aj v roku 2021.
V letných mesiacoch sa môžete tešiť na prvé
informácie o celoslovenskej talentovej súťaži s názvom „Deti majú talent“. Premiérovo
sme túto súťaže zorganizovali v minulom roku.
Do súťaže sa zapojilo 200 deti z viac
ako 40 miest a obcí Slovenska. Ich výkony si mohol na našich sociálnych sieťach
a na webe pozrieť viac ako 1. milión ľudí.
Všetky dôležité informácie, príbehy
a najnovšie aktivity nájdete na našej
oficiálnej webovej stránke.
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TELEFÓN		 CALLCENTRUM		

E-MAIL

0910 845 055

info@pierott.com

0911 505 080

www.pierott.com

Aj v tomto roku sa tešíme na talentované deti,
ktoré dostanú príležitosť ukázať sa.

Ak aj vy máte doma hviezdu,
ukážte ju svetu.

www.detimajutalent.sk

