Kochani Rodzice!
Nasza Szkoła rusza z dobroczynną akcją zbierania plastikowych nakrętek
wspomagając Żoliborskie Stowarzyszenie Dom - Rodzina - Człowiek. Jak dotąd
dzięki pomocy ludzi dobrej woli Stowarzyszeniu udało się zakupić kilka
wózków inwalidzkich, różnego rodzaju szyny i protezy dla inwalidów oraz inny
sprzęt niezbędny w rehabilitacji.
Obecnie nakrętki zbierane są dla Michała Mroczka. To 29 latek, który pod
koniec kwietnia 2009 roku uległ poważnemu wypadkowi w pracy. Cudem
przeżył, ale niestety lekarze musieli amputować mu obie nogi. Wypadek zmienił
całe jego życie. Obecnie nie pracuje i stara się o rentę inwalidzką. Michał ma
żonę i 2-letnią córeczkę Martę, dzięki którym po wypadku nie załamał się
i codziennie podejmuje walkę ze swoimi ograniczeniami i słabościami. Podczas
rehabilitacji w Konstancinie, będzie uczyć się chodzić na protezach - najpierw
tymczasowych, potem docelowych. To jednak bardzo kosztowny wydatek,
a Fundusz Zdrowia dofinansuje tylko jego niewielką część.
Rozpoczęła się akcję zbierania plastikowych nakrętek po napojach, środkach
czystości, kefirach, mleku i innych artykułach używanych w domu. Zebrane
nakrętki sprzedawane są firmie recyklingowej, a zebrane pieniądze trafiają
do puli Michała z przeznaczeniem na zakup protez. Protezy dla pana Michała
kosztują ok. 50 tys. zł, czyli około 140 ton! nakrętek. Według obliczeń 1kg=250
nakrętek a 250 nakrętek to 0,75gr.
Do tej pory udało się zebrać 53 tony nakrętek, co umożliwiło zakończenie
pierwszego etapu wykonania nowoczesnych, pneumatycznych protez. Zebrane
53 tony to jednak cały czas za mało! Jest to bardzo szeroka akcja.
Organizatorzy akcji przewidują, że taką ilość powinno się udać nazbierać
do końca wakacji. Zbierają urzędy, szpitale, sklepy, szkoły, różne firmy m.in.
w Wołominie, Grodzisku, Brwinowie, Pruszkowie, Markach, Rembertowie
i w Warszawie. Dlatego apelujemy do wszystkich ludzi o wielkim sercu nie wyrzucajcie nakrętek, zbierajcie dla Michała.
Koordynatorem akcji jest pani Katarzyna Rostkowska i pan Arkadiusz
Kostrzębski. W szkole zostanie ogłoszony specjalny termin przynoszenia
nakrętek. Nakrętki zostaną zliczone a klasa z największym wynikiem
wyróżniona "Dyplomem darczyńcy".
Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia www.dom-rodzina-czlowiek.org
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