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Chceme pomoci
ve spolupráci s Život dětem o.p.s.

  Poděkování obdarovaných rok 2019

O

Děkujeme všem, kteř í nám pomáhají 
proměnit dětské slzy v úsměv :- )



Erika – 6 let – poškozená po očkování
Heřmanův  Městec

Chtěli bychom velmi poděkovat paní Jiřince Máčelové, 
která leč Eriku neznala osobně, tak o jejím stavu slyšela a 
snad i díky jejímu příběhu přehodnotila brzké očkování u 
své dcery. Jiřince z celého srdce děkujeme, že Eriku 
nominovala do projektu Chceme pomoci firmy TianDe. 
Erice tato úžasná firma pomohla s financováním lázní na 
Slovensku. Lázně jsou hodně drahé, ale Erika se tam 
posouvá a pomáhají ji opravdu nejvíce. Proto moc moc 
děkujeme TianDe za tuto možnost. 

Zároveň děkujeme i o.p.s. Život dětem, že nám stále 
pomáhají.

 Maminka Eričky 

Společnost TianDe přispěla Erice na rehabilitace 
v Adéli částkou 90 000 Kč. Děkujeme!

.,



František – 2 let – poškozený po očkování
Klášterec nad Ohří

Chtěli bychom Vám se synkem Františkem moc poděkovat za 
dar, který byl použit na neurorehabilitační pobyt.
Syn František byl při porodu resuscitován a nedostatkem kyslíku 
mu odumřela čtvrtina mozku - pro doktory to měl být 'ležák'. 
Díky těmto rehabilitacím František dělá neskutečné pokroky. V 
současné době leze po čtyřech! Super!
Nadále chceme v těchto rehabilitacích pokračovat a doufám 
opět ve skvělé pokroky
.
Moc Vám ještě jednou děkujeme!!!

maminka a František

 

Společnost TianDe přispěla Františkovi na 
rehabilitace částkou 75 000  Kč. Děkujeme!



Honzík – 9 let – kombinované postižení
Novosedly

V dubnu 2019 Honzík absolvoval díky daru společnosti 
TianDe prostřednictvím o.p.s. Život dětem intenzivní 
neurorehabilitace v centru Sarema Brno, které mu velmi 
pomáhají v jeho dalšímu rozvoji. Nacvičuje zde samostatné 
sezení, které nezvládal a teď se na chvilku v sedu sám udrží. 
Pro nás je to obrovský pokrok, protože Honzík má velmi 
těžké postižení se spoustou zdravotních komplikací. Hlavní 
diagnózy jsou DMO, epilepsie a trombocitopenie. Potřebuje 
celodenní péči, protože nezvládá žádnou sebeobsluhu a ani 
nechodí. Ideální by bylo, kdyby mohl na nerorehabilitace 
čtyřikrát ročně, jenže pojišťovna je stále nehradí z veřejného 
zdravotního pojištění. Proto si nesmírně vážíme této 
finanční podpory. Srdečné díky všem dárcům.
 
rodiče Honzíka

Společnost TianDe přispěla Honzíkovi na 
rehabilitace částkou 40 000  Kč. Děkujeme!
-



Natálka – 5 let – kombinované onemocnění
Jihlava

Velké poděkování všem za koupi speciálního zádržného 
systému pro naši Natálku. Mohli jsme jezdit s dcerou autem a 
ano byla šťastná, moc si to užívala. Natálku ale moc trápily 
zdravotní komplikace s krkem, kde se jí tvořily 
papilomy...Nakonec nám v červenci umřela..… Nevím, co víc 
napsat. Nemohu se s tím smířit, i když musíme jít dál. Věříme, 
že už jí nic nebolí... Zádržný systém předáme dalšímu dítěti, 
kterému hodně pomůže. 

Ještě jednou moc děkujeme.

maminka Natálky

Společnost TianDe koupila Natálce zádržný
systém za 93 613 Kč. Děkujeme!



Viky – 4 roky – spinální svalová atrofie
Dolní  Rapotina

Milí přátelé,

chtěli bychom Vám a společnosti TianDe moc 
poděkovat za pořízení vozíčku pro naši dceru.
Viky je čtyřletá moc chytrá a upovídaná holčička, 
která trpí spinální svalovou atrofií 2.typu.
Z malinkého vozíčku už vyrůstá, proto moc 
děkujeme za možnost pořízení většího vozíčku, 
který je také lehký a Viky ho dokáže sama hezky 
ovládat.
 
rodiče Viky

Společnost TianDe zakoupila pro Viky
Mechanický vozík za 60 894 Kč.
Děkujeme!



Kamilka – 7 let – dětská mozková obrna
Břeclav

Kamilka nám onemocněla vysokými horečkami ve dvou letech a 
od té doby se nám převrátil život naruby jak rodičům, tak i celé 
rodině.
Nejprve ochrnula na celé tělo, pomalu se rozhýbala, ale zůstala 
ochrnutá pravá ručička a obě nožičky. Od té doby se snažíme 
získat peníze na drahé rehabilitace.
Jezdíme dvakrát týdně rehabilitovat do soukromé kliniky Sarema 
Brno na dvě hodiny a dvakrát ročně absolvujeme rehabilitaci v 
Ostravské Arcádě na 3 týdny.
Tyhle pobyty si platíme sami a jsme moc rádi za každou pomoc, 
která je nám nabídnuta.
Moc Vám děkujeme, že jste nám pomohli.

rodiče Kamilky
 
Společnost TianDe přispěla Kamilce na
neurorehabilitace částkou 49 900  Kč. Děkujeme!

-



Marek  – 16 let – těžká mentální retardace spojená s  
autismem 
Benešov

-

 
Společnost TianDe přispěla Markovi na roční 
asistenci  částkou 48 000 Kč. Děkujeme!



Fanda  – 35 let – psychomotorická retardace spolu
s vrozenou dysplasií kyčelního kloubu
Humpolec

Tímto velice děkuji všem ve společnosti TianDe za poskytnutí 
daru na rekonstrukci koupelny
pro syna Fandu.
Syn trpí psychomotorickou retardací III.stupně a vrozenou 
dysplasií kyčelního kloubu. 
V koupelně nám za darované peníze vybudují bezbariérový 
sprchový kout s pomůckami. Tato přestavba synovi ulehčí 
sprchování a mě ulehčí nutnou asistenci při úkonech s tím 
spojených.
 
Ještě jednou velice děkuji Vám i o.p.s. Život dětem.
 
maminka Fandy

Společnost TianDe přispěla Fandovi na rekonstrukci
koupelny  částkou 98 413 Kč. Děkujeme!



Lucinka – 3 roky – nevidomá, kombinované 
onemocnění
Šumperk

My s Lucinkou bychom chtěli všem mockrát poděkovat za to, jak 
jste všichni úžasní! Je to od Vás krásné to, co pro nás ostatní 
děláte, pokračujte v tom prosím dál, má to smysl! Lucinka je 
nevidomý, mentálně postižený, tříletý ležák a strašně jí pomáhají 
rehabilitace v rehabilitačním centru Arcada, kde je zapotřebí 
speciální obleček, který je velice drahý. Ale díky Vám jsme jí ho 
mohli pořídit. Srdečně ještě jednou moc děkujeme! 
 
rodiče Lucinky
 

Společnost TianDe přispěla Lucince na rehabilitace
v Arcadě v Ostravě  částkou 18 876 Kč. Děkujeme!



Veronika – 11 let – dětská mozková obrna
Velehrad

Společnost TianDe prostřednictvím o.p.s. Život dětem mi přispěla 
na koupi židličky na krmení Verunky a pobyt ve stacionáři, kde 
mám Verunku, když chodím do práce.
Židličku jsme potřebovali ještě jednu, protože jednu máme ve 
stacionáři a na druhou by nám pojišťovna nepřispěla. Teď krásně 
Verunka sedí u stolu a nikde nesjíždí. Je to velká pomoc.
Verunka má jedenáct let, má dětskou mozkovou obrnu, je zcela 
nevidomá, nosí pleny, nemluví, sama se nenakrmí, ani neobleče. 
Je to ale neuvěřitelná bojovnice, mazlíček, sluníčko a když mě 
objímá, tak věřím, že dokážeme spolu všechno. 

S velkou úctou, pokorou a vděčností děkuji!
 
maminka Verunky 
 
Společnost TianDe přispěla Veronice na speciální 
židličku a další potřebné pomůcky částkou 47 732 Kč. 
Děkujeme!



Rostík –  3 roky – kombinované onemocnění
Opava

Náš Rostík se narodil s cévní malformací. Už druhý den po 
narození absolvoval náročnou operaci, při které došlo ke krvácení 
do mozku, jehož vinou trpí Rostík epilepsií a svalovou hypotonií. 
Trápí ho i očička, protože nemá dostatečně prokrvené oční nervy. 
Váš dar jsme použili na speciální cvičení v centru Arcada. Toto 
cvičení Rostíkovi pomáhá uvědomovat si své tělo, rozvíjet hmat, 
oči a překonávat strach z věci, které nezná. Je vzácné a úžasné, že 
jsou lidé, kteří pomáhají lidem zvládnout situace, na které sami 
nestačí. Ještě jednou velké díky. 
 
rodiče Rostíka
 

Společnost TianDe přispěla Rostíkovi na rehabilitace 
částkou 46 500 Kč. Děkujeme!



Zdenda – 4 roky – spinální svalová atrofie
Týniště nad Orlicí

Zdenda je skoro čtyřletý kluk, který se narodil se vzácným 
nervosvalovým onemocněním zvaným spinální muskulární 
atrofie. Toto onemocnění se projevuje postupným úbytkem 
svalové hmoty. Zdenda sám nechodí, ani neleze, trochu se plazí. 
Díky novému léku zvanému Spinraza se jeho zdravotní stav i přes 
všechny ošklivé prognózy lékařů přestal zhoršovat, a dokonce se 
zlepšuje. Díky Vašemu daru budeme moci Zdendovi pořídit 
asistenčního psa Scoobyho. Bude mu podávat spadlé hračky, 
nosit věci, otvírat dveře, rozsvěcet světla, nebo mu třeba dojde 
pro pomoc, když bude potřebovat. S pejskem bude Zdenda i 
rehabilitovat, což je sice neoblíbená, ale velice důležitá součást 
Zdendy života. Nedá se ani slovy vyjádřit naše vděčnost za to, že 
tohle všechno je možné. Z celého srdce Vám děkujeme.

rodiče Zdendy
 
Společnost TianDe přispěla Zdendovi na
asistenčního pejska  částkou 75 000  Kč. Děkujeme!



Ríša  – 5 roky – autismus
Praha 8

Rádi bychom Vám s manželem co nejsrdečněji poděkovali za 
finanční dar pro našeho syna Ríšu, který trpí autismem.  

Ríša oslavil v září 5.narozeniny, navštěvuje od minulého roku 
speciální školku a také už více jak rok dochází na ABA terapie. 
Třikrát týdně se mu intenzivně věnuje proškolená terapeutka a 
doma s ním i my hodně pracujeme. Také chodí už dvě měsíce na 
logopedii. A právě na nákladné ABA terapie využijeme finanční 
dar od Vás. ABA terapie nás stojí měsíčně  18 000  Kč. Ale 
pozorujeme u syna stálé zlepšení. Terapie mu moc pomáhají.  A 
jsme rádi, že na ně může chodit i v budoucnu. 

Moc děkujeme za Vaši finanční pomoc, velmi si toho vážíme. 

S pozdravem a přáním hezkého dne rodiče Ríši. 

 
Společnost TianDe přispěla Ríšovi  na
ABA terapie částkou 45 000  Kč. Děkujeme!



Alík – 8 let – autismus a hypotonie
Praha 10

Vážení přátelé,
 
chtěla bych Vám touto cestou z celého srdce poděkovat za Vaši 
obrovskou pomoc při financování hiporehabilitačních pobytů pro 
mého syna Alíka. V sedmi měsících mu diagnostikovali Westův 
syndrom (nejtěžší forma epilepsie, která má za následek 
poškození mozku), jako následek vakcinace. Na tuto diagnózu se 
časem nabalovaly další diagnózy a nakonec se přidal autismus a 
mentální retardace. Ve dvou letech byl Ája nepohyblivý se 150 
prášky na měsíc. Klasická medicína selhávala. V srpnu 2013 jsme 
zahájili léčbu pomocí koní - hiporehabilitaci a homeopatickou 
léčbu. Oboje mělo neskutečný efekt. Jsem přesvědčená, že  
pokud budeme pokračovat s takto nastavenou léčbou, bude Alík 
vést částečně samostatný a šťastný život.
Díky Vám má Alík zabezpečenou hiporehabilitační péči na rok 
2019, což je pro mě, samoživitelku, stejný zázrak jako obrovský 
posun v Alíkově zdravotním stavu.
 
Ze srdce Vám všem děkuji.    Maminka Alíka

Společnost TianDe přispěla Alíkovi na
roční hipoterapie částkou 94 000  Kč. Děkujeme!



Valinka– 8 let – Dětská mozková obrna
Děčín

Dobrý den, milá Tiande skupinko, chtěla bych Vám touto cestou 
moc poděkovat za finanční dar, který jsme od Vás dostaly přes 
nadaci Život dětem na rehabilitaci pro naší dceru Valinku. O 
žádost psala moje milá známá Marcelka Králová z Děčína. 
Rehabilitaci jsme podstoupily v říjnu, ale nemohly jsme je 
dokončit kvůli nemoci, proto jsme zbývající peníze využily na 
speciální ortézky od firmy Pohlig, které nejsou hrazeny zdravotní 
pojišťovnou a jsou pro naši dceru velice důležité.
 
Ještě jednou velikánské děkuji s úctou  Vám všem milé Tiaňďačky. 
 

 maminka  Valinky

 
Společnost TianDe přispěla Valince na
rehabilitace a ortézky částkou 82  385 Kč. Děkujeme!



Honzík – 12 let – svalová dystrofie
České Budějovice

Zasíláme srdečné poděkování organizaci Život dětem v projektu 
TianDe, díky kterému jsme mohli získat finanční podporu na 
zakoupení polohovacího elektrického vozíku pro mého syna 
Honzíka, který trpí vážným nervosvalovým onemocněním.

 Pořízení vozíku PER MOBILE (v celkové hodnotě 290 000,- Kč) 
Honzíkovi uleví od bolestí při dlouhém sezení, což je u něho 
fyziologicky velmi důležité a současně mu pomůže zlepšit 
sebevědomí, posílí soběstačnost a sociální zařazení nejen ve 
škole.
 
Moc Vám děkujeme. Je to pro nás velmi významná pomoc.

 rodiče Honzíka

Společnost TianDe přispěla Honzíkovi na
vozík částkou 90 000 Kč. Děkujeme!



Filípek – 10 let – dětská mozková obrna
Malešov

Jsem maminka Filípka s dětskou mozkovou obrnou, který 
bohužel nemá to štěstí, aby chodil a sám se postavil. 

Díky Vaší pomoci se bude moci dostat do polohy ve stoje, bude 
moci zažít ten pocit, jaké to, když se může lidem kolem sebe 
podívat z očí do očí, a hlavně tím zlepší svůj zdravotní stav, 
protože vertikalizace tělu pomáhá nejen psychicky, ale i fyzicky. 

Chtěla bych Vám touto formou moc poděkovat za vertikalizační 
stojan pro mého syna a taky za všechny, kterým pomáháte. 

Moc děkuji. 

maminka Filípka

Společnost TianDe přispěla Filípkovi na
vertikalizační stojan  částkou 62 919 Kč. Děkujeme!



Veronika  – 10 let – dětská mozková obrna
Červený Újezd

Velice si vážíme pomoci od společnosti TianDe, která pomáhá všem, kdo 
to potřebují. 

Váš finanční dar pomohl nám, ale i jiným, kteří podobně jako my neměli 
to štěstí a narodilo se jim dítě se zdravotním postižením. Jen málo kdo si 
dovede představit celodenně pečovat o někoho, kdo se bez cizí pomoci 
vůbec neobejde. Je to práce náročná nejen fyzicky, psychicky, ale 
bohužel i finančně. 

Nesmírně si vážíme všech, kdo si toto uvědomují a pomáhají. Bez jejich 
pomoci by se hodně rodin neobešlo. Proto od nás dostáváte veliký dík za 
vaši pomoc. Děkujeme, že pomáháte. 

Veronika s maminkou

Společnost TianDe přispěla Veronice na
speciální kočárek částkou 80 000 Kč. Děkujeme!



Natálka  – 15 let – dětská mozková obrna
Most

Rádi bychom Vám z celého srdce poděkovali, že se právě naší Natálce 
dostalo pomoci díky Vaší společnosti.

Natálka je patnáctiletá dívenka, která se vývojově zastavila na úrovni 
ročního dítka. Je to naše nechodící princezna, která má zavedenou 
tracheostomickou kanylu, výživovou sondu a je trvale napojena na kyslík. 
Nutně potřebuje celodenní péči.

Za Vaše peníze dostala Natálka kanyly na celý rok, protože pojišťovna 
zaplatí jenom tři a Natálce je přitom musím měnit každých 14 dní. Stejně 
tak dostala tolik potřebné pleny a nezbytný Ipad na rozvoj motoriky díky 
aplikacím, které užívají ve škole. Tu Natálka může navštěvovat kvůli 
plicnímu onemocnění navštěvovat jen dvakrát za měsíc.
 
Z celého srdce Vám tedy za Vaší obrovskou pomoc děkuje celá rodina 
Natálky

Společnost TianDe přispěla Veronice na
pomůcky částkou  40 157 Kč. Děkujeme!



Elenka – 14 let – svalová dystrofie
Vyskeř

Touto cestou moc děkujeme o.p.s. Život dětem za zprostředkování a 
TianDe za finanční dar, za který jsme mohli doplatit mechanický vozík s 
příslušenstvím.
Dcera Elenka trpí svalovou dystrofií a mechanický vozík potřebuje, 
aby mohla mimo domov. O Elenku se starám celý den, do školy ji vozím 
klidně ijen na jednu vyučovací hodinu, záleží to na jejím zdravotním 
stavu.
Dvakrát týdně ji vozím na rehabilitace a doma cvičíme každý den aspoň
krátká protahovací cvičení. Do lázní jezdíme dvakrát ročně a to do 
Janských Lázní. Aktuálně čekáme na termín operace levé ruky. Bohužel i 
když se cvičí a jezdí do lázní, tak progrese nemoci byla velmi rychlá a ruce 
jsou už velmi zkrácené.  

Za pomoc děkuje Elinka s maminkou 

 

Společnost TianDe přispěla Elence mechanický
vozík částkou  52 032 Kč. Děkujeme!



Šárka– 11 let – zrakové postižení
Volenice

Chtěla bych Vám moc poděkovat za notebook s čtecím a 
odečítacím programem. Naší dceři Šárce byla diagnostikována 
rakovina mozku. Nádor měla v očním nervu, který je bohužel 
nenávratně poškozen. Šárka hodně špatně vidí. Dnes navštěvuje 
základní školu a notebook potřebuje ke svému vzdělávání. Učí se 
psát všemi deseti prsty a bude si psát poznámky ze školy do 
notebooku, domácí úkoly také. Šárka si nepřečte bez pomoci 
čtecího zařízení knížku, učebnici, časopis aj., proto je to pro ni 
naprosto nezbytná pomůcka, kterou bychom jí my nikdy nemohli 
poskytnout.
 
Moc vám všem děkujeme za pomoc, které si opravdu velmi 
vážíme.
 
rodina Šárky

 

Společnost TianDe přispěla Šárce na speciální
notebook částkou  65 580 Kč. Děkujeme!



Karolínka–  6 let – dětská mozková obrna
Borotín u Tábora

Naše dcera Karolínka se narodila s dětskou mozkovou obrnou. Od 
malička jsme cvičili, ale bohužel Kája stále nechodí a na větší 
vzdálenosti se pohybuje na vozíčku. Ve třech letech jsme 
vyzkoušeli rehabilitační měsíční pobyt na klinice Axon v Praze. 
Kája se neuvěřitelně zlepšila a začala chodit o berličkách, pro nás 
je to obrovský úspěch. Od té doby jezdíme do Axonu 2x do roka a 
pokaždé je vidět nějaký pokrok, nyní v šesti letech už Kája udělá 
pár krůčků sama. Bohužel tuto rehabilitaci pojišťovny neproplácejí 
a my jsme opravdu rádi za jakýkoliv příspěvek, který můžeme 
použít na uhrazení tohoto cvičení. 

Proto bych moc ráda poděkovala všem z Tiande, protože díky Vám 
jsme mohli uhradit Káje celou rehabilitaci. 
 
maminka Káji

Společnost TianDe přispěla Karolínce na speciální
rehabilitace  částkou 72 000 Kč. Děkujeme!



Matyášek –  3 let – dětská mozková obrna
Libčice nad Vltavou

Náš syn Matyášek trpí kvadruplegickou dětskou mozkovou 
obrnou (ochrnutí všech 4 končetin) spojenou se spasticitou 
(ztuhnutí svalů). Do toho má zrakovou vadu a mentální postižení. 
Po narození vdechl plodovou vodu a byl dlouhou dobu bez 
kyslíku.  Mentálně a pohybové je na úrovni tříměsíčního dítěte. 
Docházíme na různá cvičení a rehabilitace, které bohužel nehradí 
pojišťovna - cvičení Bobath, hipoterapie, canisterapie, masáže a 
mimo jiné i cvičení Mini Pegas na klinice Armandi Therapy Center, 
na který jsme využili příspěvek od Vás. Tímto společnosti TianDe 
moc děkujeme, protože toto cvičení našemu synovi velmi 
pomáhá se posouvat kupředu. 

celá rodina Matyáška

Společnost TianDe přispěla Matyáškovi  na speciální
rehabilitace  částkou 75 000 Kč. Děkujeme!



Štěpánek –  11 let – svalová dystrofie
Rychnov u Jablonce nad Nisou

Dobrý den,

velice  děkujeme o.p.s. Život dětem a především společnosti 
TianDe za poskytnuté příspěvky na odsávačku, vitamíny Ramissio 
a výrobky od Tiande.  Odsávačka je naší nedílnou denní součástí, 
bez které se se synem Štěpánkem neobejdeme.  Vitamíny a 
výrobky Tiande používáme převážně na imunitu, bolesti a otoky a 
péči o kůži. Výrobky se nám velice osvědčily a moc nám pomáhají. 
 
   S pozdravem a přáním pěkného dne

                   maminka Štěpánka

Společnost TianDe přispěla Štěpánkovi na speciální
pomůcky částkou 26 465 Kč. Děkujeme!



Štěpán –  33  let – kombinované postižení
České Budějovice

Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za finanční dar, který 
jsme obdrželi od společnosti TianDe na zakoupení automobilu. 
Ten je pro nás každodenní nutností. Můj syn Štěpán je nevidomý a 
jeho zdravotní stav vyžaduje celodenní péči. Stát bohužel 
nepřispívá nevidomým na zakoupení motorového vozidla.

Tímto bych také velice ráda poděkovala paní Heleně Mášlové, 
která mě přivedla k TianDe a řekla mně o o.p.s. Život dětem.

Stali jste se součástí našich životů a navždy zůstanete v našich 
srdcích.

Děkujeme.

 syn Štěpán s maminkou
 

Společnost TianDe přispěla Štěpánovi na zakoupení 
auta částkou 65 000 Kč. Děkujeme!



Dorotka –  9  let –  Mowatt – Willsonový syndrom
Luhačovice

Rádi bychom poděkovali společnosti TianDe za velkorysý peněžitý 
dar, který jsme použili na další rehabilitační léčbu naší dcery 
Dorotky. Velmi si toho vážíme, protože léčba je dceři velice 
prospěšná, ale zároveň velmi nákladná a bohužel na ni zdravotní 
pojišťovny nepřispívají. Vzhledem k nutnosti léčbu opakovat 
alespoň dvakrát ročně je pro nás bez pomoci nemožné sehnat 
finanční prostředky. Proto bych tedy ještě jednou chtěla 
poděkovat za Dorotku a celou naši rodinu, že díky vaší 
společnosti máme možnost absolvovat celý čtrnáctidenní cyklus 
rehabilitace. 
  
maminka Dorotky

Společnost TianDe přispěla  Dorotce na 
rehabilitace částkou 30 000 Kč. Děkujeme!



Nikolka –  23  let –  kombinované postižení
Ústí nad Labem

Velice bych Vám chtěla poděkovat za finanční dar na osobní 
asistenci.
Neumíte představit, jak obrovskou radost máme. Za normálních 
okolností bych si ji nemohla dovolit, jelikož Nikolky zdravotní stav 
je velmi finančně nákladný a jako samoživitelka to nemám 
jednoduché .
Po 23letech, kdy se o dceru starám 24 hodin denně a nahrazuji jí 
nemocné ručičky i nožičky, kdy jí musím krmit, přebalovat, dělat 
osobní hygienu, oblékat, přesouvat z místa na místo a v noci 
nespím, jelikož trpí epilepsií a mnohokrát měla záchvat ve spánku. 
Péče je velmi náročná a moje tělo se ocitlo na dně svých sil a 
občas vypovídá službu.
Takže díky Vaší pomoci si mohu zajít k lékaři a udělat si trochu 
volna, abych nabrala sílu do dalších dní. Proto Vám velice děkuji 
za sebe i za dceru, která díky Vám bude mít zase veselou 
maminku plnou energie. Moc si toho vážím. 

 S poděkováním maminka Nikolky

Společnost TianDe přispěla Nikolce na 
odlehčovací služby částkou 17 280 Kč. Děkujeme!



Kubík  - 3 roky –  kombinované postižení se slepotou
Potštát

Když jsme se dozvěděli, že se nám po dlouhém čekání na dítě 
narodí trojčata, rozhodli jsme se, že naše děti přijmeme a 
postaráme se o ně v dobrém i ve zlém. Když se kluci narodili, 
zjistili jsme, že nás čeká ještě mnohem větší zkouška, než jsme 
očekávali. Kuba se narodil s vzácnou plicních vadou. Navíc je 
téměř nevidomý a velmi psychomotoricky opožděný. Nechodí, 
neleze, nemluví. Abychom mohli bojovat za jeho co největší 
posun, je potřeba rehabilitovat a zajišťovat speciální pomůcky, 
které jsou velice nákladné. Proto děkujeme za krásný finanční dar, 
díky kterému může náš syn podstoupit intenzivní dvoutýdenní 
terapii v neurorehabilitačním centru Arcada. Moc bychom si přáli, 
aby Kuba mohl běhat se svými brášky a snad se nám to díky 
cvičení jednou povede.

 Velice si Vaší pomoci vážíme. 

rodiče Kubíka

Společnost TianDe přispěla Kubíkovi  na 
rehabilitace částkou 40 000 Kč. Děkujeme!



Anna  - 39 let  -  roztroušená skleróza
Blansko

Vážení,
 
dovolte, abych Vám co nejupřímněji poděkovala za Vaši pomoc, 
která mě velmi potěšila. Nikdy jsem si nemyslela, že bych od 
někoho potřebovala pomoc.  Bohužel, jednou jsem zdobila 
vánoční stromeček a z ničeho nic mě přestaly poslouchat nohy. 
Roztroušená skleróza mě zasáhla v plné síle.  Od té doby jsem 
ležící pacient, zcela odkázaný na pomoc ostatních. Proto jsem 
Vám vděčná za příspěvek na osobní asistenci, bez které se 
neobejdu i za posuvný noční stolek, který je mým velkým 
pomocníkem.
 
S velkým díkem   Anička

Společnost TianDe přispěla Aničce na asistence 
a noční stolek  částkou 47 477  Kč. Děkujeme!



Anička -  18 let -  dětská mozková obrna
Veselí nad Moravou

Z celého srdce Vám všem děkujeme, že jste rozhodli pomoci právě 
Aničce.

Anička je osmnáctiletá slečna, která má po předčasném porodu 
dětskou mozkovou obrnu. Studuje druhý ročník Obchodní 
akademie ve Veselí nad Moravou.  Aby, se neustále posunovala 
v pohybu dále, musí denně rehabilitovat a také dvakrát ročně 
jezdíme na rehabilitační pobyty, které nejsou hrazeny zdravotní 
pojišťovnou. Proto děkujeme za finanční dar, který použijeme 
právě na tuto rehabilitaci. Anička miluje folklor a hasičský sport, 
baví ji fotografování a počítače.
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli její, leckdy nerovný boj s DMO, 
podpořit, posunete ji o krůček blíž k jejímu snu – samostatnému 
kroku. Za to Vám z celého srdce děkujeme.
 
rodiče Aničky
 

 Společnost TianDe přispěla Aničce na rehabilitace 
částkou 65 000 Kč. Děkujeme!



Laurinka -  4 roky -  kombinované postižení
Příbram

Tímto bychom chtěli poděkovat celé firmě TianDe, která nám 
přispěla na pobyt naší Laurinky v Renona Rehabilitation na 
Slovensku, kde velmi úspěšně mohla rehabilitovat. Naše dcerka 
má bohužel diagnostikované vzácné onemocnění - CHARGE 
syndrom, což je kombinované smyslové postižení a dcera 
vyžaduje naši mimořádnou celodenní péči. Již má za sebou 
absolvované tři tyto rehabilitační pobyty a díky nim se posouvá 
dopředu ve svém vývoji a dělá veliké po kroky.

Velmi si ceníme lidí se srdcem na pravém místě, kteří takovým 
způsobem naši dceru podpořili!
 
Děkujeme a přejeme všem zaměstnancům mnoho pracovních 
úspěchů!

 rodiče Laurinky

Společnost TianDe přispěla Laurince na rehabilitace 
částkou 65 000 Kč. Děkujeme!



Marianka - 14 let -  svalovaná dystrofie
Zlín

Chtěla bych velice moc poděkovat firmě TianDe za finanční dar.
Jestli mohu poděkovat také přímo paní, která nás oslovila na 
facebooku a pravděpodobně její zásluhou jsme mohly s dcerkou 
převzít obrovský finanční dar 100 000 Kč.
Tento dar nám s Mariankou, která trpí svalovou atrofií, pomohl ve 
velmi těžké a také rozhodující životní situaci, a to při pořízení 
vozidla s upravenou plošinou pro elektrický vozík. 
Celková hodnota tohoto vozu byla bezmála 700 000 Kč. Po roce a 
devíti měsících se náš sen stal skutečností a můžeme kamkoliv, 
nejen na nezbytně nutné návštěvy lékaře a rehabilitace, ale také 
na plavání, výlety za kamarády, zvířátky a novým poznáním. 
Hlavně v zimě nám tento vůz opravdu moc chyběl a tak ještě 
jednou moc děkujeme obě.
                                                                                                                      
                               maminka i Marianka 

 
 

Společnost TianDe přispěla Mariance na automobil 
částkou 100 000 Kč. Děkujeme!



Život dětem o.p.s. si nesmírně váží spolupráce se společností  TianDe.
Je pro nás ctí, že se můžeme podílet na Vašem krásném projektu
 
                                                  CHCEME POMOCI

Velký dík za všechny rodiny, kterým jste svou laskavou pomocí usnadnili život.

                                         Děkujeme!

MgA. Maria Křepelková - ředitelka, maria.krepelkova@zivotdetem.cz
mobil: 603216461

Anna Strnadová – předsedkyně správní rady, anna.strnadova@zivotdetem.cz
mobil: 775222424

                                                                     

                      

mailto:maria.krepelkova@zivotdetem.cz
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