Kraków, dnia 28 grudnia 2011r.

Krystian Wasilewski
ul. Grota-Roweckiego 51B/5
30-348 Kraków

Szanowni Państwo,
Nazywam się Krystian Wasilewski, mam 30 lat. Od urodzenia jestem osobą
niepełnosprawną, ze schorzeniem: Mózgowe Porażenie Dziecięce (MPD), z tego
powodu poruszam się na wózku inwalidzkim. Mimo mojego stanu staram się być
aktywny zawodowo i społecznie. Moje źródła utrzymania to renta rodzinna oraz
bardzo niewielkie dochody z działalności gospodarczej, które pozwalają mi jedynie
na bardzo skromne utrzymanie.
Od niedawna uzyskałem możliwość podjęcia rehabilitacji. Na codzienne ćwiczenia
dojeżdżam sam środkami komunikacji miejskiej. Samodzielnie mogę się poruszać
jedynie na inwalidzkim wózku elektrycznym. Jednakże wózek, który posiadam jest
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posłuszeństwa, np. gdy przejeżdżam przez ulicę potrafi zablokować się na środku
jezdni i nie chce ruszyć. Naprawy są nieskuteczne - wózek jest już zbyt zniszczony,
a cena jego remontu generalnego byłaby porównywalna z ceną nowego. Ponadto
ten typ wózka, który

posiadam nie jest przystosowany do polskich warunków,

(wysokie krawężniki, dziury) - nie ma w nim np. amortyzatorów, a ich brak sprawia,
że poruszanie się wózkiem jest mocno uciążliwe a czasem bolesne, zaś sam wózek
szybko się niszczy.
Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w zakupie nowego wózka elektrycznego,
Nie mogę ubiegać się o dofinansowanie na ten cel z PFRON (ok. 8 tys. zł), gdyż
przysługuje ono nie częściej niż raz na pięć lat, a od zakupu poprzedniego wózka
minęły

cztery

lata.
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i przystosowany do wjazdu na krawężniki kosztuje ok. 50 tys. zł.
Miałem już możliwość sprawdzić go w terenie. Jednakże nigdy nie będę go w stanie
kupić bez pomocy finansowej z zewnątrz.

Z pomocą wielu życzliwych ludzi w ciągu niespełna 2 miesięcy udało mi się zebrać
połowę ceny wózka, wymaganej przez producenta do zagwarantowania zakupu
wózka po cenie z 2011’. Wpłata połowy ceny wózka dała mi ponadto możliwość
zapłaty brakującej kwoty do 30 marca 2012. Wózek otrzymam dopiero wtedy gdy
spłacę jego koszt w całości. Jeśli jednak nie uda mi się wpłacić II połowy ceny wózka
do w/w terminu, stracę zarówno wpłacone już środki jak i gotowy czekający na mnie
wózek.
Jeżeli zechcą mi Państwo pomóc w zakupie nowego wózka, informuję, że istnieje
możliwość przekazania takiej darowizny za pośrednictwem Fundacji Pomóż
Dorosnąć – instytucji pożytku publicznego.
Podaję nr konta bankowego Fundacji: 21 1090 1694 0000 0001 1008 2174
FUNDACJA POMÓŻ DOROSNĄĆ, Al. Kalin 30, 05-500 Piaseczno
Przy darowiznach wystarczy wpisać w tytule przelewu "Na wózek dla Krystiana
Wasilewskiego".

Bezpośredni kontakt do mnie: krystian.wasilewski@dziubcom.pl
Załączniki:
1. Oferta wózka w formie faktury proforma
2. Kserokopia pisma rekomendacyjnego z Fundacji Pomóż Dorosnąć
3. Kserokopia zaświadczenia lekarskiego o uczęszczaniu na rehabilitację

Będę wdzięczny za zrozumienie i wszelką pomoc.
Krystian Wasilewski

